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Indicadores econômicos apontam mais
empregos; São José e Pinda lideram ranking

Dados do Ministério do
Trabalho apontam recordes
positivos na geração de
emprego formal na maioria
dos municípios do Vale do
Paraíba. Confira reportagem
especial com os números
das principais cidades da
região. São José dos
Campos e
Pindamonhangaba apresen-
taram índices positivos no
CAGED de setembro e
Taubaté deve gerar mais de
3 mil vagas no comércio.

          PÁGINAS 8 e 9

Johnson é destaque
de sustentabilidade com
nova embalagem verde

Colaborar com o meio ambiente através de uma
atitude inédita em sua linha de produção. Está pre-
vista para o final do próximo ano a venda de prote-
tor solar em embalagem de polietileno verde, pro-
duzida através do etanol da cana de açúcar. Trata-
se de um acordo entre a empresa de São José dos
Campos e a petroquímica Braskem. PÁGINA 16

Divulgação

Lucas Lacaz Ruiz

Shopping de Pinda
associa-se a grupo forte
A C.C.G.A. Administração de Shoppings Ltda.,

responsável pelas obras de construção do primei-
ro shopping Center de Pindamonhangaba anunciou
a associação com um grupo forte de investidores
do setor no Brasil. Carlos Cesar Gomes André co-
menta com o ValeEmpresarial as expectativas do
empreendimento, que prevê a construção de um
audacioso complexo comercial.            PÁGINA 13

Após colocar a casa em ordem, Reitora
da UNITAU planeja expansão para 2010

Com cerca de 20 mil
alunos e um orçamento

previsto de R$ 118 milhões
para 2010, a Universidade de

Taubaté planeja expansão,
após trabalho de adequação

ao mercado universitário.
ValeEmpresarial apresenta
entrevista exclusiva com a

Reitora da UNITAU, Professo-
ra Dra. Maria Lucila Junqueira

Barbosa, que destacou o
trabalho de reestruturação

administrativa iniciado em sua
gestão. PÁGINA 11

Fernando Candelária/UNITAU

Supermercado Semar
e Imobiliária Verdana
inauguram novas
unidades em Pinda

Novas tecnologias
em gestão de pessoas
é tema de congresso

de RH em Taubaté

Associação Comercial
de Guaratinguetá

faz curso para
vendas no balcão
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Sustentabilidade

Johnson & Johnson produz embalagem
de protetor solar com polietileno verde

Considerada uma das gigantes da economia do Vale do Paraíba, a empresa Johnson & Johnson (J&J), em São José dos Campos
anunciou um acordo com a empresa petroquímica Braskem para uma atitude inédita em sua linha de produção.

Lucas Lacaz Ruiz

Linha de produção da Johnson que em breve utilizará embalagem ecológica

Johnson & Johnson é destaque na região por exemplo de sustentabilidade

Divulgação

O acordo prevê a venda do polietileno
verde que será produzido pela
petroquímica a partir do final de 2010. O
produto, desenvolvido com cana-de-açú-
car, será utilizado nas embalagens da
marca de protetores solares Sundown,
transformando a J&J na primeira marca
de cosméticos do Brasil a iniciar o de-
senvolvimento de embalagens com este
tipo de material.

Segundo a Braskem, a empresa de
São José dos Campos “terá exclusivida-
de no mercado de proteção solar no Bra-
sil e segue avaliando o uso do polietileno
verde em outras linhas de produto e em
outras regiões do mundo”.

A previsão da Braskem e da Sundown
é de que as primeiras embalagens ver-
des sejam utilizadas na linha regular de protetores e
bloqueadores e na linha de bronzeadores Sundown
Gold no verão 2011/2012. “No que diz respeito a
embalagens, possuímos diversos projetos de utili-
zação de material reciclado pré e pós-consumo, mas
realmente a utilização da resina verde é uma ação
inédita da companhia em todo o mundo”, afirmou
em comunicado o gerente de grupo de Suncare da
Johnson & Johnson, Marcelo Scatolini.

 O polietileno verde será produzido pela Braskem
no Rio Grande do Sul. A fábrica, cujos investimentos
devem somar R$ 500 milhões, terá capacidade anu-
al de 200 mil toneladas de eteno, que serão trans-
formados em volume equivalente de polietilenos.

A embalagem verde é fabricada a partir do etanol
da cana de açúcar PEAD, etileno de alta densidade,
100% baseado em matéria prima renovável e sua
utilização reduzirá o efeito estufa e certa-
mente combaterá de forma efetiva o aque-
cimento global. Em países da Europa e
Ásia a demanda de produto por fonte
renovável é muito forte, o que vem influ-
enciando o mercado brasileiro.

Conheça a JOHNSON & JOHNSON
Uma das maiores e mais

diversificadas empresas mundiais de pro-
dutos para a saúde conta com 250 com-
panhias sediadas em 57 países nos cin-
co continentes e emprega 119 mil pes-
soas. Seus produtos são comercializados
em 175 países e o faturamento mundial
em 2008 foi de US$ 63.7 (sessenta e três)
bilhões de dólares. O valor de mercado
da empresa é de US$ 146.0 (cento e

quarenta e seis) bilhões de dólares.
A Johnson & Johnson foi fundada em 1886 no

Estado de New Jersey (EUA) com o objetivo de pro-
duzir uma compressa cirúrgica, inédita no mundo,
asséptica e pronta para ser utilizada, reduzindo a
ameaça de infecção. Em 1919, a empresa iniciou
sua  expansão in te rnac iona l  e  ho je  es tá
estruturada nos setores: produtos farmacêuti-
cos, produtos médico-hospitalares e produtos
de consumo.

No Brasil iniciou as atividades em 1933, su-
prindo o mercado com produtos de uso hospitalar
e doméstico, como algodão, gaze, esparadrapo e
compressas cirúrgicas, entre outros. Em São José
dos Campos, a companhia foi inaugurada em 1954
e é o único parque fabril no país, com produção
para o mercado interno e para exportação.

Os mais conhecidos produtos fa-
bricados neste parque industrial são:
BAND-AID®,  p reserva t i vos
JONTEX®, protetores para a pele da
marca SUNDOWN®, absorventes hi-
giênicos ob®, SEMPRE LIVRE® e
CAREFREE®, fraldas descartáveis,
COTONETES®, talco, shampoo, es-
cova e fio dental.

MEIO AMBIENTE
Em 2008, a unidade da Johnson

& Johnson em São José dos Cam-
pos recebeu o Prêmio Globa l  de
Sustentabilidade e também o Prêmio
de Responsabilidade com a Comu-
n idade ,  do  Grupo  Johnson &
Johnson Mundial. A empresa partici-

pa de trabalhos como a recuperação florestal
dentro de seu parque industrial e da parceira
com a Prefeitura de São José dos Campos com
o projeto de recuperação das nascentes da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

A J&J possui certificação pela ISO 14001
desde 2001, mas já em 1991 era líder mundial
em proteção ambiental, além de ser atualmen-
te referência em economia de energia e água e de
reciclar 80% de todos os resíduos produzidos no
parque industrial de São José dos Campos.

SAÚDE
Com foco na saúde de seus colaboradores

e familiares, a Johnson & Johnson do Brasil é
a primeira empresa do país a receber o Selo
Ambiente Livre de Tabaco, concedido pelo

Governo do Estado de São Paulo.
Num esforço iniciado no ano 2000,
todos os ambientes da empresa no país,
sejam eles fechados ou abertos, a
Johnson & Johnson está totalmente livre
do tabaco desde agosto de 2007.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Johnson & Johnson investe

pesadamente na  responsabilidade so-
cial eum dos principais programas de
ação social da Johnson & Johnson no
Brasil é  a ONG Criança Segura, sob o
patrocínio dos produtos da empresa,
além de manter parceria com o Hospital
Filantrópico Antoninho da Rocha Marmo,
Grupo de Apoio à Criança com Câncer
(Gacc) e Hospital São Francisco (Jacareí).
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Editorial Debate & Idéias
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Na qualidade de verea-
dor e Presidente da Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Guaratinguetá,
aproveito a oportunidade
para parabenizá-los pela
matéria publicada na pági-
na 10 do Jornal: “Vale Em-
presarial”, no dia 22 de ou-
tubro de 2009, da matéria:
“Associação Comercial de
Guaratinguetá comemora 70

anos de fundação”, agradecendo pela homenagem,
apoio e o carinho de sempre.

Assim sendo, envio os nossos mais sinceros
agradecimentos e minhas cordiais saudações.

Georges Nicolas - vereador

Opinião do leitor

Indicadores de desempenho
Eliyahu Goldratt, autor reconhecido mundialmente

através de sua obra “A Meta” já falava: “Diga-me como
me mede e lhe direi como me comportarei. Se me
medir de maneira ilógica... Não se queixe de com-
portamento ilógico”.

A grande verdade é que todos competem em
algum tipo de mercado, seja ele decorrente do ne-
gócio no qual atuam ou de suas aspirações pesso-
ais. Mas como saber que você está fazendo algo
que o levará à dianteira? Simplesmente medindo,
medindo montante de vendas, pedidos expedidos,
número de unidades completadas, porcentagem de
clientes mantidos, turnover dos funcionários, custo
total por unidade vendida, custo da mão-de-obra,
custo por metro quadrado, contas a receber, esti-
mado versus realizado, tempo médio de permanên-
cia dos estoques, tempo médio de processamento
dos pedidos, porcentagem de itens entregue no
prazo. Enfim, tudo que nos dê a idéia de como a
coisa vai indo. Mas, somente medir não é tudo.

É necessário que as pessoas saibam o que está
sendo medido e se importem com os resultados. É
pertinente fazer a seguinte pergunta: “Alguém se
importaria se deixássemos de acompanhar os da-
dos existentes?”. É importante também saber se as
pessoas entendem o significado do que está sen-
do medido e como estes números influem no resulta-
do final da empresa. Nem sempre o pessoal não-
gerencial entende medidas como retorno sobre o in-
vestimento, giro de estoque, etc. As medidas podem
ser apresentadas em termos de unidades, dinheiro ou
porcentagem. Qual seria a melhor forma? Quais são as
metas e objetivos das empresas comerciais?

Poderíamos dizer que seria atender bem os seus
clientes, ou, ainda, fornecer bons produtos, ou talvez
ser reconhecida no mercado. Claro que tudo isso é
importante, mas não se enganem. A verdadeira meta
das empresas é ganhar dinheiro, hoje e sempre.

Portanto, acreditamos que a melhor forma de
medir o desempenho seria em termos de dinheiro.
Mas medir as coisas de forma negativa pode não
ser uma boa idéia. Ninguém gosta de ser medida
pelos seus erros, pelos acertos é muito melhor.

 Precisamos simplesmente descobrir e determi-
nar o que precisa ser medido, qual a media
alcançada por nossos concorrentes e trabalhar para
superá-las. As pessoas são naturalmente competiti-
vas e estarão sempre procurando superar suas
metas, basta que elas sejam colocadas de forma
inteligente, e aqueles que têm o poder de modificá-
las sejam informados a respeito.

A importância da Etiqueta
O excesso de informalidade em

nossa vida,  muitas vezes pode
passar despercebido, porém quan-
do se trata de nossa vida profissional
pode comprometer relações com cli-
entes ou negócios importantes.

Na era do Mundo competitivo,
a construção de uma boa imagem
profissional, social e pessoal re-
quer posturas, hábitos adequados,
novas competências e at i tudes
dentro das Organizações.

As regras da Etiqueta e Proto-
colo já existem há muitos anos e
cont inuam importantes mais do
que nunca nos dias de hoje. O uso da etiqueta
e protocolo na vida cotidiana deve ser um há-
bito para todos - incluindo as crianças. Afinal,
uma pessoa que mostra conhecer as regras
básicas de conduta não só se sente bem con-
sigo mesma, mas faz também aqueles em tor-
no dela se sentir importante e respeitado.

Mas afinal o que é Etiqueta? Podemos di-
zer que Etiqueta é um código de relacionamento
que se permite viver em harmonia dentro de um am-
biente social ou profissional. Esse código é com-
posto por um conjunto de regras, estilos, normas e
hábitos e determina o comportamento adequado
para cada tipo de ambiente e situação, seja social,
profissional ou doméstica.

Olhando a etiqueta de uma maneira mais am-
pla podemos ver que ela vai além dessas re-
gras, o seu principal pilar é o respeito ao pró-
ximo, é o uso da ética, é saber quais são os
limites, até onde se pode ir desde que não
prejudique e nem constranja o outro

Segundo uma pesquisa feita nos EUA pela
Universidade de Harvard, Fundação Carnigie
de Tecnologia e pelo Instituto de Pesquisa de
Stanford, com 10.000 pessoas, chegou-se a
conclusão que a chave para conseguir se man-
ter ou ser promovido no trabalho depende 85%
de habi l idades pessoais,  (comportamento,

postura, atitudes, etc...) e somen-
te 15% do conhecimento e qualifi-
cações técnicas.

Obviamente, a etiqueta é im-
portante em um cenário social ,
mas é crucial em um ambiente em-
presarial. Entre dois candidatos
com a mesma qualificação técni-
ca, terá mais chance de ser con-
tratado aquele que tem melhor
apresentação, é pontual, cortês,
tem cuidado com a aparência e
higiene, tem melhor postura e sabe
se comunicar adequadamente.

Você sabia que a primeira im-
pressão é muito importante? Segundo estudi-
osos dentro dos primeiros sete segundos for-
mamos a impressão sobre uma pessoa. Sete
segundos é um número extremamente peque-
no de tempo para transmitir o que você é real-
mente, por isso é muito importante cultivar uma boa
imagem valendo-se das regras de etiqueta. Afinal,
nunca é tarde demais para aprender essas regras.

Lembre-se sempre da estratégia fundamen-
tal utilizada em marketing: “todo produto tem
que ter uma boa embalagem”, por isso cuide
muito bem da sua imagem que é a sua emba-
lagem, ela é o fruto de suas ações e, justa-
mente  por  causa  d isso ,  pode  e  deve  ser
gerenciada.

É também muito importante a prática de boas
maneiras e etiqueta para ter sucesso em seu
negócio, ser estimado e respeitado pelas pes-
soas e manter bons relacionamentos com cli-
entes, fornecedores e funcionários.

Fica portanto bem claro que a capacitação
em Etiqueta leva os Empresários e Executivos
a se portarem com autoconfiança, desenvoltu-
ra e naturalidade em qualquer situação da vida
social e profissional, evitando que se percam
negócios e oportunidades pelo desconheci-
mento de regras básicas de conduta, dentro
das empresas e fora delas.

Divulgação

* Alayde de Oliveira Santos

* Alayde de Oliveira Santos é formada em Economia, pós-graduada em Administração de Empresas, expe-
riência de 35 anos em áreas comerciais de grandes empresas nacionais e multinacionais, atuando em Análise
e Formação de Preços; Administração de Contratos Nacional e Internacional; Comércio Exterior; Desenvolvi-
mento de Negócios (Orçamento, Marketing e Vendas); Organização e Participação em Feiras no Brasil, Amé-
rica do Sul e Europa. Sócia Gerente da IPC – International Procurement and Consulting, empresa de Consultoria
e Treinamento. Ministra Cursos e Palestras de Etiqueta Social, Empresarial e Internacional nos Negócios.

Marinelli Hall traz
palestra com Lair Ribeiro

O espaço de eventos Marinelli Hall, em
Pindamonhangaba, realiza no próximo dia26, das
19h às 22h30 a palestra Tecnologia de Aprendiza-
do com o escritor Lair Ribeiro. O evento tem apoio
da Associação Comercial e
Industrial de Pindamo-
nhangaba – ACIP e os in-
gressos já estão a ven-
da. O Marinelli Hall loca-
liza-se na Estrada Muni-
cipal da Santa Cruz,
215. Outras informa-
ções pelo telefo-
ne:  (12) 3645-3420.

Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Em recente encontro em Pinda, registramos a presença de Albertino (CIESP Taubaté),
Joaquim (Café Pindense), Paulo Skaf (FIESP) e Almir Fernandes (CIESP São José) Carlos Alberto Martins (gravata), proprietário do Hotel Colonial Plaza e seus familiares

Ao centro, o empresário sr. Abud e familiares juntamente com o seu
gerente Luis Henrique (Autopinda) e o diretor do Senai/Pinda Paulo Torino Empresário Paulo Gimenes (Vale Seguros), patrocinador oficial do Vôlei Feminino

de Pinda, ao lado da técnica professora Maria Helena e jogadoras da equipe

Gerente José Carlos e a esposa Cleuza Pimpão
participam dos 10 anos do Hotel Colonial Plaza,

onde trabalham desde a inauguração

Apresentador do Vanguarda Mix, Jonas Almeida é também
vocalista da Banda Beagles, que fez o show de abertura na

apresentação do Jota Quest em Taubaté Milena Rodrigues, assessora de imprensa
do Hospital Regional de Taubaté

Os jornalistas Michele Sampaio, Marcelo Hespana e Bruno Pelegrini
em descontraído encontro da classe realizado em Taubaté

Diretor de Indústria e Comércio Felipe César Filho, assessora Célia da secretaria
e Alexandre Faria, na inauguração da Plascar
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Parceria

FIESP e SESI trazem biblioteca virtual e
viabilizam o maior centro educacional da região em Pinda

 Em recente visita a Pindamonhangaba, o presi-
dente da FIESP (Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo), Paulo Skaf inaugurou através do
SESI uma nova biblioteca para o município,
construída em parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba.

No local, com uma completa sala de computado-
res, os usuários podem fazer pesquisas virtuais,
colher material em DVDs e ainda encontrar textos
mais complexos nos livros.

Construída por meio de uma parceria entre a Pre-
feitura e a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo – Fiesp, através do programa Indústria
do Conhecimento, a biblioteca é uma grande con-
quista no setor educacional.

No ato, o prefeito João Ribeiro lembrou o traba-
lho de algumas pessoas que viabilizaram a chegada
da biblioteca, entre elas o diretor do Senai, Paulo Sér-
gio Torino e o Diretor do SESI Taubaté, Antonio Jorge.

Em seu discurso, Paulo Skaf, enfatizou a atua-
ção conjunta da federação com a Prefeitura. “As cau-

sas educacionais ajudam a construir
a sociedade do futuro. Nos últimos
anos, a participação da FIESP em
Pindamonhangaba aumentou bastan-
te e isso é resultado direto da atua-
ção em conjunto da nossa diretoria
com a administração da cidade”, afir-
mou Skaf.
CE João do Pulo terá maior com-

plexo educacional-esportivo
Skaf garantiu ainda outra grande

parceria com o município: a transfor-
mação do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira – João do Pulo num
grande complexo educacional e esportivo do SESI.
A expectativa é que a obra seja entregue até o final
do ano que vem. “O projeto já está pronto e os de-
talhes finais estão sendo acertados para que o mu-
nicípio ganhe com esse novo espaço de lazer, cul-
tura, esporte e saúde já no ano letivo 2011”, afirmou
o dirigente.

Democracia Sindical

Com urna eletrônica, metalúrgicos
de Pinda escolhem novo presidente

Carlinhos Chapa 1 X Romeu Chapa 3

Divulgação

Novas lojas investem
mais de R$ 10 milhões

em shopping de Taubaté
Recentemente duas novas lojas passaram a fun-

cionar no Taubaté Shopping, com investimento na
ordem de R$ 10 milhões. Com geração de 250 va-
gas de empregos, o Villarreal Supermercados inau-
gurou uma unidade dentro do shopping. A outra em-
presa que chegou ao shopping é a Fran´s Café, que
está instalada dentro do próprio supermercado.

Com 3 mil metros quadrados de área construída,
o empreendimento comercializará cerca de 15 mil
itens, com destaque para os setores de hortifruti e
o empório, que oferece frutas secas, embutidos e
bacalhau. Já a Fran’s Café, famosa rede de
cafeterias, firmou uma parceria com o Villarreal para
explorar o serviço dentro da loja.

Sobre o Grupo Zaragoza
O Grupo Zaragoza, detentor das bandeiras

Villarreal Supermercados e Spani Atacadista, atua
desde 2003 nas regiões do Vale do Paraíba e Alto
Tietê. Atualmente o Grupo conta com sete lojas,
sendo três no ramo atacadista e quatro no ramo
varejista. Além de Taubaté, as lojas Villarreal Su-
permercados estão localizadas em São José dos
Campos (CTA e Vila Ema), Jacareí e Cruzeiro. As
lojas Spani Atacadista estão em Mogi das Cruzes,
São José dos Campos e Guaratinguetá.Vereadores homenageiam comerciários

O novo centro deverá atender mil alunos com
salas de aula adequadas à permanência dos alunos
em tempo integral, laboratórios de ciências e
informática, biblioteca, área esportiva e instalações
para atividades culturais.

Conforme determinação da Justiça do Trabalho,
acontecerão nos dias 19 e 20 de novembro as elei-
ções que definiram o novo comando do Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira
César e Roseira.

A novidade para o pleito sindical é a utilização
da urna eletrônica, tendo em vista as manifestações

das partes e das chapas envolvidas no processo.
Participam do pleito quatro chapas que foram inscri-
tas e definidas como: CHAPA 1 - encabeçada por
Carlos Alberto de Almeida, CHAPA 3 - encabeçada
por Antonio Romeu Martins, CHAPA 4 - encabeçada
por Irineu Moreira e CHAPA 5 - encabeçada por Clau-
dio Jose Gonçalo. Por convenção das partes inte-

grantes do processo, ficou estabelecida
como inexistente a chapa de número 2.

Locais de votação
As urnas eletrônicas serão instaladas nas

fábricas Confab Industrial Moreira César,
Confab Industrial Cidade Nova, Gerdau
S.A.(incluindo os trabalhadores da fábrica
Sobremetal) Novellis, Bund Refrigeração, bem
como no ginásio de esportes Juca Moreira.

Nas fábricas, a votação ocorrerá das 9h
do dia 19 às 18h do dia 20 e no ginásio de
esportes no horário das 9h às 20h, nos dois
dias de votação, quinta e sexta-feira.

Em comemoração ao Dia do Comerciário, a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou Sessão Solene para lembrar a importân-
cia dessa importante categoria na economia local. Com apoio do Sindi-
cato dos Empregados no Comércio – Subsede Pindamonhnagaba, o
Legislativo homenageou com Diploma de Honra ao Mérito quatro
comerciários do município: Renata Pereira (Supermercado Paratodos),
Vânia Cristina de Moura Soares (Magazine Luiza), José Luís Romay Lopes
(Drogaria São Paulo) e Karla Renata da Silva Almeida (Escritório de Con-
tabilidade RM).

Para o Diretor da Subsede do Sindicato,Biasantonio Forastiero, “essa
é a maior homenagem que os empregados no comércio recebem, em
caráter oficial, do poder público”. O Sindicato localiza-se em
Pindamonhangaba à Rua Senador Dino Bueno, 158 – próximo ao Colé-
gio Comercial João Romeiro e atende pelo telefone 3642-1025.

Equipe de Ciclismo homenageia o presidente da FIESP Paulo Skaf

AgoraVale

Assessoria/Câmara

Carlos
Dionísio,
presidente do
Sindicato com
comerciárias
homenageadas
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Networking

Taubaté recebe grande público para congresso
sobre gestão de pessoas no Sesi

Centenas de participantes e profissionais de di-
versas empresas da região já se inscreveram para
participarem do I Congresso Valeparaibano de Ges-
tão de Pessoas (CONGVAP), que acontece neste dia
11 de novembro, quarta-feira, no Centro de Eventos
do SESI, das 7h30 às 19h.

Com o tema “Através dos Conceitos da Excelên-
cia”, o evento abordará as seguintes palestras: Visão
Sistêmica e Aprendizado Organizacional, com João
Carlos Rocha (Gerente Corporativo de T&D da Novelis
do Brasil Ltda), Palestra show Resilência (Joaquim
Ramalho e Mayra Vallim - Grupo de Teatro corporativo
Cata Vento Treinamento, Comunicação e Inovação),
Valorização das Pessoas - Assédio moral e
suas conseqüências, com Profº Celso
Eduardo (Gerente Executivo da BAZZ
Estratégia e Operação de RH), Pa-
lestra show Comunicação Empre-
sarial com Atila e Rosi (conferen-
cistas e ilusionistas internacio-
nais), Quem encanta seus males
espanta com Prof º Rogério
Teixeira (FAAP e Gerente
Corporativo de Planejamento e
Logística da FEMSA Cerveja Brasil), Li-
derança e Constância de Propósitos
com Marco Aurélio de Castro (Gerente
Executivo de Recursos Humanos da

Volkswagen de Taubaté), além de uma pales-
tra VIP Surpresa.

Para o encerramento está programada, às
18h, a Palestra Show “Trabalho em Equipe – a
escola de samba no universo corporativo” com
Celso Eduardo e Mestre Adamastor, num ofe-
recimento da BAZZ Estratégia em RH.

Os congressistas ainda acompanharão a
entrega do prêmio SOMOS RH e poderão
estreitar seus contatos através do Happy Hour
com coquetel, show musical e visita à Feira
de Negócios e Serviços, que terá premiação para o
estande mais criativo.

“Será um espaço aberto à networking, pro-
movendo oportunidades de negócios,

abrangendo empresas do Vale do
Paraíba, São Paulo, Região Sul
Fluminense e Sul de Minas Gerais”,
afirmou Ângela Lima, organizadora
do evento.

 O evento que terá como mes-
tre de cerimônias o empresário

Felipe Cury, Presidente da As-
sociação Comercial e Industrial
de São José dos Campos e

Diretor Regional da FIESP (Fede-
ração das Indústrias do Estado de
São Paulo), homenageará ainda

diversas personalidades entre elas: Sergio Silas Gallati
(GEAP) , Arimathea Campos (CIESP Taubaté),
Rosangela Gorete (Grupo de RH de Taubaté), Roberta
Werneck Magalhães dos Santos (Grupo de RH de
Lorena), Patrícia Aparecida Martins (CESVAP), Eduar-
do Diniz (CESVAP) e Janaina Colombo (antigo
CERHT).

Para o Diretor do SESI Taubaté, Antônio Jorge, o
evento contribuirá sensivelmente para os profissio-
nais da área. “Devido a abrangência dos temas e
conceitos e por seu caráter em buscar troca de infor-
mações, atualização e novas tecnologias, o congres-
so será muito valioso. O SESI apoia a idéia pois o
CIESP está junto e objetivo vem ao encontro dos
nossos propósitos”, afirmou Jorge.

Outras informações pelo telefone (12) 3026.2988
ou  9760.6171.

Felipe Cury, presidente da ACI SJC participará do congresso

Divulgação
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Comunicação Empresarial
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Maura Lídia do Vale é jornalista
e sócia-proprietária da Oficina da Comunicação
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Caixa e CIESP São José implantam
projeto “Quartas da Caixa”

A Caixa Econômica Federal e o Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo (CIESP) – Regio-
nal São José dos Campos estão realizando em par-
ceria o Projeto Quartas da CAIXA, no qual o CIESP
disponibilizará ao banco espaços de atendimento
em sua sede, todas as quartas-feiras.

 Nos espaços, gerentes da CAIXA, de acordo
com as demandas e agendas prévias, farão plantão
para atendimento personalizado aos associados do
CIESP, prestando-lhes informações sobre as linhas
de crédito e programas de financiamento, além de
produtos serviços que o banco oferece. Esse aten-
dimento deverá ocorrer em todas 42 as regionais

do Estado de São Paulo.
 No Vale do Paraíba, o convênio foi apresentado

pelo superintendente regional, Paulo José Galli e
pela gerente regional de negócios pessoa jurídica,
Rosana Cavali, que destacou as condições especi-
ais oferecidas pela superintendência regional da
CAIXA no Vale do Paraíba aos associados CIESP
no âmbito deste convênio.

 O CIESP - Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo, fundado em 1928, reúne empresas in-
dustriais e suas controladoras, e associações liga-
das ao setor produtivo. A entidade possui atualmen-
te cerca de 10 mil empresas associadas no estado.

Liderança
Muitas vezes quando procuro um assunto para

discorrer nesta coluna, uma dúvida me vez à cabe-
ça: será que não estou sendo repetida? Mas, se
formos avaliarmos todos os assuntos que envolvem
a comunicação empresarial estão interligados e na
maioria das vezes mostram sempre as mesmas fa-
lhas. Então ouvi em uma palestra um especialista
em treinamento humano, Sérgio Kioshi,  falando so-
bre liderança e resolvi destacar o assunto aqui.

Durante a palestra ele dizia que o líder precisa
se comunicar. Ele precisa saber falar, saber ouvir e,
principalmente, saber entender e atender as neces-
sidades de seus liderados.

Toda empresa deve buscar esse tipo de profis-
sional, que apresenta a habilidade de influenciar
pessoas para trabalharem com entusiasmo visando
atingir objetivos comuns. A liderança está diretamen-
te ligada com valores como respeito e ética, que
geram inspiração e motivação para o trabalho.

Você que é empresário, tente identificar o líder
em sua empresa e dê condições a ele de explorar
o potencial que tem,  junto aos outros colaborado-
res. Você que é profissional de qualquer área, tente
despertar o líder que existe em você! É isso mes-
mo. Algumas pessoas nascem líderes, mas outras
podem se tornar líderes!

O ser humano está em evolução constante e para
termos sucesso profissional é preciso que saiba-
mos exatamente o que queremos e como fazer para
alcançar nossos objetivos.

É preciso disciplina e dedicação para sairmos
da zona de conforto, porque muitas vezes, pensamos
que estamos na liderança, mas o que na verdade
estamos fazendo é o gerenciamento de pessoas.

Duas características são inerentes ao líder: paci-
ência e humildade. Essas, na minha opinião, deve-
riam ser características natas em todo profissional,
pois acredito que essas duas característica unidas
ao respeito e a uma comunicação de qualidade, con-
seguem fazer o sucesso de qualquer empresa. As
empresas devem investir na busca desses profissi-
onais diferenciados, através de treinamentos e cur-
sos direcionados.

E mais uma vez, lembrando o que o palestrante
disse: Devemos começar a exercitar a liderança,
sendo líderes de nós mesmos. Será que sabemos
onde queremos chegar?

Fica aqui uma reflexão para todos: empresários,
colaboradores, fornecedores e parceiros.

Lançamento

Agile: Auto Pinda lança novo modelo
em alto estilo

A Auto Pinda – Concessionária
General Motors em Pindamo-
nhangaba lançou em grande estilo
o seu último modelo, que promete
agitar a venda no mercado automo-
bilístico:  o Agile,  totalmente de-
senvolvido no Brasil e com fabri-
cação argentina.

“O Agile possui tecnologia
embargada agregada ao produto,
o melhor custo benefício dos últi-
mos anos, além do design e esti-
lo, configurando-se num carro de
auto padrão”, destacou o gerente da Auto Pinda, Luis
Henrique Nunes.

Para o Gerente de Negócios de Pós Vendas da
GM Regional, Marcelo Monteiro, “o Agile tem seu
diferencial: computador de bordo, piloto automáti-
co, trio elétrico e entre outros, um design ousado”.

Segundo ele, o carro começou a ser desenvol-
vido em 2006 e possui duas versões: a básica LT e
a LTZ. O primeiro sai de fábrica com direção hidráu-
lica, banco do motorista com regulagem de altura,
ar-quente, limpador do vidro traseiro, computador
de bordo e piloto automático, este último inédito em
sua categoria. A versão LTZ agrega faróis de nebli-

na, rádio com Bluetooth, travas, retrovisores e
vidros dianteiros elétricos, alarme, coluna de
direção com regulagem de altura e banco tra-
seiro bipartido.

Para o Gerente da Auto Pinda, as expectati-
vas de venda são as melhores. “Estamos tra-
balhando para obter a liderança no mercado
com esse novo modelo”. O motor utilizado no
Agile é o 1.4 Econoflex, presente no Prisma e
nas linhas Corsa, Meriva e Montana. No hatch,
o conjunto gera 102 cv com álcool e 97 cv com
gasolina. Os preços deverão oscilar na faixa dos
R$ 35 a 40 mil, segundo revistas do segmento.

Agile é a novidade da Auto Pinda - Concessionária Chevrolet em Pinda

AgoraVale

Mudança na Volkswagen Taubaté
Após 13 anos cuidando da assessoria de im-

prensa e comunicação interna da Volkswagen do
Brasil na fábrica de Taubaté, Ricardo Júlio assu-
miu no mês passado nova função na VW Anchieta,
fábrica de São Bernardo do Campo, onde res-
ponderá junto à área de Assuntos Corporativos
e Relações com a Imprensa.

O profissional é o novo responsável pelo
gerenciamento da comunicação interna
corporativa, além de dar suporte à comunicação
das fábricas e responder pelas atividades de
comunicação interna e externa da Fundação
Volkswagen. A Equipe do ValeEmpresarial de-
seja sucesso em sua nova função.
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PindaVale Shopping Center

Empresário anuncia parceria com grupo forte do setor
Localizada na proximidade da Rodovia Presidente Dutra e nas margens da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, a obra de construção

do primeiro shopping center da cidade segue dentro das previsões de seus investidores. Em entrevista ao ValeEmpresarial,
o empresário Carlos César Gomes André anunciou um acordo com grupo forte no segmento de shopping center no Brasil.

Atualmente, no canteiro de obra,
além dos serviços de terraplanagem,
a movimentação também acontece para
a conclusão do escritório da empresa
responsável pelo shopping, que deve-
rá ser finalizada nesta semana. Segun-
do o empresário responsável, o obje-
tivo é manter uma equipe comercial no
local para negociar as últimas lojas.

Car los  André  comentou sobre  a
construção do shopping e lembrou que
a terraplenagem deverá ser finalizada
no próximo mês. “Depois desta etapa,
vamos fazer  os  muros  e  fechar  o
‘shopping’. Em seguida iremos fazer
os trabalhos de georeferência e funda-
ções”.

O empresár io  lembrou  que  a
edificação do shopping será um pro-
cesso simples e deverá ser concluído
nos primeiros meses de 2010. “Nossa inten-
ção é deixar tudo pronto para os lojistas ainda
no primeiro semestre do próximo ano e a inau-
guração para o público deve acontecer em ou-
tubro, pouco antes do Dia das Crianças”.

O shopping deverá contar com cerca de 160
lojas – dentre elas seis âncoras e quatro de
médio porte – e uma galeria externa. Segundo

Visão áerea do complexo comercial onde será instalado PindaVale Shopping Center

AgoraVale

o empresário, a venda efetiva das lojas ainda
não começou, entretanto todos os espaços já
estão com pré-contrato assinado.

 Grupo forte
A C.C.G.A. Administração de Shoppings

Ltda. afirmou ainda a nossa reportagem que
após diversos estudos efetuou recentemente
uma importante parceria para a viabilização do

complexo comercial de Pindamonhan-
gaba. “Fechamos um negócio com um
dos maiores grupos empresarias na
gestão e administração de shoppings
do Brasil. Atualmente estou atuando
com participação em cotas em oito
shoppings center brasileiros e confes-
so que fiquei entusiasmado com essa
negociação, que só trará benefícios
para o municíp io” ,  af i rmou Car los
André.

Centro Comercial
Outra intenção do investidor é a cons-

trução de um centro comercial, que será
instalado ao lado do shopping, próximo a
fábrica Dong Woo, com cerca de 60 lotes
comerciais. “Nosso objetivo é aquecer a
economia e proporcionar um completo e
variado centro de compras. Nesse local,
metade dos lotes já está com pré-contra-

to assinado, quem quiser fazer parte do loteamento
comercial pode entrar em contato pelo telefone (12)
3648-9010, ou ir diretamente à sede do Sincomércio,
onde um funcionário do shopping poderá fornecer
qualquer explicação tanto do shopping quanto do
centro comercial”, explicou.

Outras informações também estão disponíveis no
site www.pindavale-shoppingcenter.com.br.



Página 05Vale Empresarial

Novos Investimentos

Semar e Verdana inauguram novas unidades em Pinda
Conhecidos regionalmente com a liderança em seus segmentos, o grupo Semar Supermercado e a imobiliária Verdana expandem negócios

no Vale do Paraíba e inauguram novas unidades no comércio de Pindamonhangaba. Dois grupos fortes no mercado imobiliário e de supermercado,
as empresas abrem a porta nesta segunda quinzena do mês. Os empreendimentos prometem aquecer a economia do município, ao mesmo tempo

em que realizam a expansão em suas atividades no Vale do Paraíba.

Verdana busca novos negócios
e foca em lançamentos imobiliários

Semar inaugura
segunda loja no

bairro do Santana
Crescendo com a economia do Vale do Paraíba,

o Grupo Semar inaugura em Pinda a segunda unida-
de no município e a 16ª unidade no Estado. Locali-
zada na Av. São João Bosco, o grupo expande
mercado no município e busca clientes em novas
regiões buscando a liderança no segmento, através
de sua rede de serviço: açougue, bebidas, frios,
laticínios, hortifruti, mercearia, padaria, perfumaria e
outros.

Além do amplo estacionamento, a novidade desta
nova loja será o espaço reservado na parte frontal
do prédio para instalação de uma churrascaria ou
restaurante, buscando agregar mais conforto para
quem realizar suas compras.

O Grupo Semar iniciou-se com uma única loja na
cidade de Suzano, e o sucesso notável fez com
que a família acreditasse no crescimento do varejo.
Hoje, o grupo atua com 15 unidades espalhadas por
Suzano, Itaquaquecetuba, São Miguel, Guaianazes,
Mogi das Cruzes, Mauá, Santa Isabel, Pinda, Taubaté
e nas três cidades do Litoral Norte: Ubatuba,
Caraguatatuba e São Sebastião.

Conhecida por
seu estilo diferen-
te  e inovador,  a
Verdana Consul-
to r ia  Imob i l i á r ia
atua no mercado
há quase  c inco
anos com sua uni-
dade  loca l i zada
no Largo do Ro-
sário em Taubaté.
Incentivada pelos
dez anos de ex-
periência de seu
principal dir igen-
te ,  o  consu l to r
imobiliário e Dire-
tor Comercial Héliomar Faustino, a Verdana con-
quistou em pouco tempo a confiança e a
credibilidade através dos inúmeros negócios con-
cretizados no mercado.

Com escritório muito bem localizado com am-
plas, modernas e confortáveis instalações à rua
Dr. Gregório Costa, nº 94, esquina com a Rua dos
Expedicionários. A inauguração será realizada
neste dia 12 e o funcionamento das atividades
acontecerá a partir do dia 16, através de 20 cola-
boradores iniciais.

O jornal ValeEmpresarial conversou com
Héliomar Faustino, que apresentou o trabalho
desenvolvido pela empresa e as expectativas da
nova unidade.

VE - Há quanto tempo a empresa atua em
Taubaté e quais os grandes empreendimentos
que contaram com a participação da Verdana no
Vale do Paraíba?

 A nossa empresa é relativamente nova, iniciou
suas atividades em 21 de março de 2005. A
Verdana Consultoria foi criada pensando em cli-
entes que buscam qualidade e confiança na hora
de investir e temos como filosofia priorizar a satisfa-
ção total do cliente. Hoje a Verdana praticamente é
uma Consultoria Imobiliária completa, nas áreas de
compra, venda, locação, permutas e incorporações.
Especializada em imóveis residenciais e comerci-
ais e de alto padrão e em lançamentos. Como te-
mos parcerias com grandes construtoras, nosso foco
hoje é os imóveis em lançamentos.

VE – Como a empresa atua na área de lança-
mento?

Hoje prospectamos desde o terreno onde será
construido o empreendimento, negociamos com
o incorporador e o proprietário, realizamos o Es-
tudo de Viabilidade Econômica; desenvolvimen-
to e planejamento do empreendimento; apoio ao
Incorporador no Planejamento Físico/Financeiro
do empreendimento; promoção, lançamento e
comercialização; entrega e pós entrega e admi-
nistração de contratos e pós-vendas.

Atualmente, te-
mos parcerias na
comerc ia l i zação
dos Empreendi-
mentos das princi-
pais construtoras
de Taubaté e de
SP como: Teixeira
Pinto Engenharia,
Construtora e
I n c o r p o r a d o r a
Ergplan, Ladeira
Miranda Engenha-
ria e Even Incorpo-
radora.

VE - Quais os
motivos da expansão da empresa adentrando no
mercado imobiliário de Pindamonhangaba?

Nos últimos anos temos acompanhado de perto
o crescimento acelerado da economia de
Pindamonhangaba, uma cidade pujante, com um
crescimento do PIB que impressiona e surpreende
e que hoje já se encontra entre os primeiros lugares
comparando-se com as demais cidades da região.
Com isto sempre vimos com “bons olhos” a abertu-
ra de uma Unidade da Verdana na cidade. Pois
mesmo já estabelecidos em Taubaté sempre con-
cretizamos vários negócios na cidade.

Com isto decidimos que chegou a hora e
vez de Pindamonhangaba sediar nossa unida-
de de negócios, e assim também levar o de-
senvolvimento imobiliário juntos com nossos par-
ceiros aos habitantes e potenciais clientes e ofe-
recer um serviço diferenciado principalmente no
atendimento ao cliente que quer adquirir, locar ou
investir em imóveis.

VE - Como a empresa enxerga os novos em-
preendimentos no município e quais os lança-
mentos que a Verdana deverá participar num
futuro próximo?

Vejo o mercado imobiliário em Pinda com
muito otimismo e com ótimas oportunidades de
Negócios. Nos próximos meses já temos dois
pré-lançamentos em fase de aprovação e Pré-
lançamento. Um deles é o Edifício New Way,
localizado na Av. Nossa Senhora do Bom Su-
cesso,  numa área de
2.600,00 m², em única
to r re  de  15  andares ,
com 60 unidades (56 ti-
pos  e  04  cober tu ras
duplex,  apar tamentos
mult i  uso com opções
de 0 (loft), 01, 02 ou 03
dormi tór ios,  que será
totalmente construído
pela construtora Ladei-
ra Miranda e com a nos-
sa comercialização.

Alexandre Pió

Aspecto da empresa quando ainda em construção

Obras a todo vapor para inauguração em novembro

Alexandre Pió
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Divulgação

Iniciação Empresarial

Associação Comercial de Guará
faz curso para vendas no balcão

No período de 09 a 13 de novembro, a As-
soc iação  Comerc ia l  e  Empresar ia l  de
Guaratinguetá (ACEG) promove em parceria
com o Escritório Regional do Sebrae-SP o cur-
so “Vendas no Balcão: sua empresa de portas aber-
tas para o lucro”. O curso será realizado no horário
das 19h às 23h, no salão social da ACEG.

A iniciativa faz parte do Programa Iniciação
Empresarial, desenvolvido pelo Sebrae-SP e
tem como principal objetivo fornecer aos parti-
cipantes conhecimentos sobre as característi-
cas que o balconista deve possuir e as técni-
cas que deve utilizar para melhorar o seu de-
sempenho.

O programa é dividido em 05 aulas, com os
seguintes temas: desenvolver habilidades bá-
sicas para efetuar vendas no balcão; desen-
volver habilidades específicas para melhorar a
venda de balcão; desenvolver técnicas espe-
ciais para o bom desempenho do vendedor;
promover a satisfação do cliente.

O participante aprenderá que um cliente sa-
tisfeito tem possibilidades de comprar tudo o
que o balconista propor, até adicionando ven-
das ao produto principal. Aprenderá também
como lidar com a satisfação e a insatisfação
do cliente e a importância de ambas na conti-
nuidade e sucesso de seu trabalho.

“Com a chegada das festas de fim de ano
muitas lojas aproveitam para aumentar o qua-
dro de funcionários. Abrimos esse curso para
aqueles que querem disputar esta chance, mas
não tem experiência em vendas, e também
para aqueles quem já atuam no mercado de
trabalho e podem se reciclar”, afirmou o presi-
dente da instituição, George França Nicolas.

O valor do curso é de R$ 50,00 e a realiza-
ção está sujeito à formação do grupo de alu-
nos. As inscrições devem ser feitas na Associ-
ação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá,
localizada na Rua Marechal Deodoro, 67, Cen-
tro. Informações pelo telefone (12) 3128-2208.

NATHALIA AOÃO GOMES
Executiva de Contas do SENAC Taubaté,

responsável pelo Atendimento Corporativo, onde
atende empresas públicas, privadas e do terceiro

setor com treinamentos customizados.

Livro: “O que Atraiu Warren Buffett”.
Editora: Fundamento
Autor: Barnett C. Helzberg, Jr.
Trata-se de um livro interessante e oferece boas

dicas para construir empresas e carreiras sólidas.
Warren Buffet é um dos maiores investidores do

mundo, conhecido pela sua apurada sensibilidade
em identificar tendências e negócios sustentáveis,
este livro relata de forma simples e objetiva como
Buffet se interessou por uma rede de joalherias ame-
ricana. Levando em conta aspectos como:

- Gerenciamento, Tomada de Decisões,
Contratação,Inspiração, Comunicação, Foco e Ca-
racterísticas para ser um empreendedor.

Todas as experiências citadas neste livro foram
relatadas pelo autor a partir de um encontro casual
com este megainvestidor (Buffet) e relacionada com
teorias de administração aplicada.

Livro: “Como nadar entre os Tubarões sem ser
comido vivo”.

Editora: BestSeller
Autor: Harvey B. Mackay
Esta obra retrata de forma bem humorada e obje-

tiva o cenário competitivo em que vivemos e, nos
dá dicas valiosas de como deveríamos “nadar” di-
ante deste mar de oportunidades o qual se torna
revolto ora ou outra. Exigindo dos profissionais e
empreendedores agilidade e sagacidade para na-
dar próximo dos “tubarões” que nos circundam fa-
mintos por novos mercados e consequentemente...
nossos clientes.

O livro mostra-se direcionado a vendas, atendi-
mento, negociação e relacionamento com clientes,
sendo este ultimo, o cerne de qualquer negócio.

Senai de Pinda participa da Olimpíada
do Conhecimento em São Paulo

O Senai de Pindamonhangaba está participando
com uma delegação de 20 estudantes da Olimpíada
do Conhecimento, que acontece até o dia 14 no
Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo.

A delegação local conta com estudantes de di-
versas áreas técnicas, com idade de 17 a 22 anos e
que competirão em 15 modalidades distintas. A pre-
feitura está apoiando a equipe através do suporte
necessário. A competição avalia a performance dos
jovens, em suas devidas ocupações profissionais,
através de provas práticas, teóricas e
de testes de habilidades especiais.

Em São Paulo, a Olimpíada do Co-
nhecimento contará com a participa-
ção de 600 jovens, que serão seleci-
onados para as olimpíadas nacionais,
que distribui vagas para a Olimpíada
Internacional.

Para o diretor do Senai de
Pindamonhangaba, Paulo Sérgio
Torino, as expectativas são positivas.

“Nossa equipe tem condições de representar bem
a cidade nas Olimpíadas, devido às melhorias que
oferece aos alunos uma melhor estrutura. Temos a
ambição de trazer pelo menos umas oito medalhas
de São Paulo”,  declarou.

Sob o lema “Excelência na Formação Profissio-
nal” a competição estadual acontece durante os dias
10, 11 e 12 e seu encerramento será realizado no
dia 14, sábado, às 10h no Memorial da América La-
tina, em São Paulo.

Diretor do Senai Torino e participantes da olimpíada

AgoraVale
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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

Responsabilidade com a sociedade

Vale Seguros é patrocinador da
equipe de vôlei feminino de Pinda

Investir e acreditar no espor-
te de Pindamonhangaba. Com
essa mentalidade a empresa
corretora de seguros – Vale Se-
guros é a patrocinadora oficial do
time de voleibol feminino do mu-
nicípio.

Dirigida pela experiente Pro-
fessora Maria Helena Giudice de
Andrade e com o auxílio técnico
de seu filho Luiz Carlos Giudice
Andrade, a equipe Vale Seguros/
SEJELP sagrou-se recentemen-
te vice-campeã dos Jogos Re-
gionais e posicionou-se em 5º
lugar entre as 16 equipes que dis-
putaram a chave nos Jogos Aber-
tos em São Caetano do Sul (SP).

“Estamos disputando o pré-
olímpico e nos preparando para o campeonato paulista
e dessa forma classificar para grandes disputas
como a Super Liga”, afirmou Luiz Carlos.

Para o empresário Paulo Gimenes, a Vale
Seguros tem como objetivo investir no time e
chamar a atenção para que outras empresas
acreditem nesse trabalho e faça com que
Pindamonhangaba torne-se uma referência no
vôlei feminino. A empresa investiu na padroni-
zação e confecção dos uniformes.

“Queremos atrelar as qualidades e o
profissionalismo com que a Vale Seguros aten-
de seus clientes ao desempenho de nossa
equipe, desenvolvendo virtudes como plane-
jamento, dedicação e organização. Essa cul-
tura da Vale Seguros é que queremos implan-

tar no time”, salientou o auxiliar
técnico.

Para atingir esse objetivo, a
equipe vem investindo em ta-
lentos do vôlei e na última se-
mana apresentou novos refor-
ços como as atletas Cléia,
Poliana, Geisa e Lucilia Rosa,
que voltou ao Brasil este ano,
após uma temporada atuando no
vôlei espanhol, quando dispu-
tou o Campeonato Espanhol,
pela equipe Ribeira Sacra de
Monfort de Lemos.

“Nosso objetivo é retribuir o
apoio que  a empresa está in-
vestindo em nosso trabalho e
reforçar a equipe com cara nova
e com atletas com garra e von-

tade de atuar”, afirmou Lucilia.

Paulo Gimenes e professora Maria Helena

Alexandre Pió

Luiz Carlos, Paulo Gimenes e as novas integrantes do time de vôlei

Unimed patrocina campeão do futebol de Pinda
Patrocinado pela Unimed Pindamonhangaba, o

Imperial Futebol Clube sagrou-se vencedor do Cam-
peonato de Futebol Sênior 35 anos. A final aconte-
ceu no Estádio da AA Ferroviária em partida disputa-
da contra o time da Afizp.

O evento fez parte da Copa Popular de Futebol,
organizada pela Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria de Juventude, Esporte e Lazer.  Após o
empate em 0x0 no tempo normal, a decisão foi para
os pênaltis e o título ficou para o time patrocinado
pela Unimed, que venceu por 3x2.

A diretoria da Unimed, consciente da importância
em apoiar o esporte local, parabenizou os jogado-
res pelo empenho e conquista.

Orientação à Gestante
A Unimed Pinda ainda realizou na primeira sema-

na de novembro a 20ª edição do Curso de Orienta-
ção à Gestante. O evento foi realizado no auditório
da FAPI e foi considerado um sucesso com a parti-

cipação de diversas gestantes. Dentre os temas
abordados estiveram: Parto Puerpério, Nutrição na
Gestação, Puericultura, Importância dos Exercícios
na Gravidez, Aspectos psicológicos na gravidez/
sexualidade, Aleitamento Materno, Cuidados com o
recém-nascido e Métodos Anticoncepcionais.

O curso é gratuito e destinado a todas as
beneficiárias da Unimed Pindamonhangaba.

Comemoração
Outro grande evento promovido pela empresa

foi a confraternização em comemoração ao Dia do
Médico. O jantar dançante aconteceu no Espaço
Boulevard e contou com a presença de inúmeros coo-
perados e familiares que comemoraram a data ao som
da Banda Granfinalle bem como com a apresentação
domágico ilusionista Lucca Viery. “Foi uma comemora-
ção muito aconchegante, onde todos os cooperados
pudeream apreciar a noite e se divertir”, ressaltou o
presidente da Unimed Pinda, Dr. Walter Bonaparte Jr.

Anuncie no ValeEmpresarial
Informações? Entre em contato por e-mail

contato@valeempresarial.com.br ou pelo telefone (12)

3648-4252

Bolha inflacionária,
conseqüência da crise

Com a desvalorização do Dólar frente a todas as
moedas mais negociadas do mundo aliada a uma
recuperação da liquidez do sistema financeiro e in-
dustrial mundial está provocando grandes movimen-
tações de capital.

Esta movimentação, por conseqüência, aumenta
a procura sobre ativos financeiros alterando seus
preços, provocando um dos maiores riscos do mer-
cado financeiro; “bolha inflacionária”.

A bolha é provocada por dois fatores:
1- A redução de rendimento de ativos financeiros

em mercados nos EUA e Europa, parte disso
provocada pela manutenção de taxas de juros bai-
xas afim de aumentar a atividade econômica des-
ses países.

2- A disposição dos investidores a correr mais
riscos em busca de maiores rendimentos.

 Ao que parece as lições da crise do ano passa-
do não foram aprendidas, principalmente do gover-
no brasileiro, que aceita livremente este capital alta-
mente volátil, aliada a isso, existe a dependência
do governo desse capital para financiamento de seu
endividamento cada vez mais crescente. Novamen-
te estamos a mercê do capital internacional e suas
oscilações. O maior risco dessa situação seria um
ajuste nos preços nos preços dos ativos, estouran-
do assim, a bolha inflacionárias, fazendo com que
os preços venha a cair de forma abrupta, como acon-
teceu na crise passada, e termos uma evasão de
divisas, uma redução de rendimentos, falta de
liquidez do sistema e dificuldades de financiamen-
tos.

Nesse processo de bolha, a irracionalidade no
processo de investimento passa a ser dominante, o
maior cuidado para os investidores é justamente
verificar se os preços estão condizentes com as
condições de risco, principalmente no mercado de
ações, onde o fundamentalismo de mercado está
ficando de lado em detrimento de rendimentos futu-
ros que ainda não se realizaram
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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

Mercado Universitário

Com orçamento de R$ 118 milhões
para 2010, UNITAU consolida expansão

Reitora da Universidade de Taubaté recebe em seu gabinete a reportagem do ValeEmpresarial e relata suas ações administrativas
perante a maior e mais tradicional instituição de ensino superior do Vale do Paraíba.

Data do Vestibular é alterada para 12 de dezembro

Conheça a Reitora
A primeira

mulher a admi-
nistrar a Uni-
versidade de
Taubaté, pro-
fessora Dra.
Maria Lucila
Junqueira Bar-
bosa (foto) é
formada em
Enfermagem
pela Universi-
dade de São
Paulo, onde
também realizou seu mestrado e doutorado. Es-
pecializada em Gerontologia Geral pela Universi-
dade Louis Pasteur, Strasbourg, França (1995),
Maria Lucila iniciou sua vida acadêmica na UNITAU,
contribuindo para a implantação e o reconhecimento
do curso de Enfermagem, sendo uma de suas fun-
dadoras. Em 1984, foi eleita e nomeada para o cargo
de Chefe de Departamento e em 1986, foi convida-
da a prestar assessoria na Pró-reitoria de Gradua-
ção e na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-gradua-
ção (PRPPG), dando início aos cursos de pós-gra-
duação lato sensu.

No período de 1990 a 1992, exerceu o cargo
de Diretora do Departamento de Ação Social da
Prefeitura Municipal de Taubaté

Em 1994, recebeu uma bolsa de estudos do
CNPq para a realização do pós-doutorado no ex-
terior, permanecendo, até dezembro de 1995, na
cidade de Strasbourg (França), desenvolvendo um
projeto voltado para as políticas públicas de aten-
ção à pessoa idosa.

De 1996 a 2003, dedicou-se ao ensino de gra-
duação no Departamento de Enfermagem e, na
pós-graduação, implantou o curso lato sensu de
Enfermagem em UTI. Em outubro de 2002, foi de-
signada pelo então Magnífico Reitor Prof. Dr. Nivaldo
Zöllner, para organizar e implantar o Instituto Bási-
co de Biociências da UNITAU. Após ser indicada
em lista tríplice, assumiu a Reitoria da Universida-
de em julho de 2006.

Com a experiência de mais de cinco décadas na
formação do Ensino Superior, a Universidade de
Taubaté (UNITAU), vive um momento de consolida-
ção de expansão, após o intenso trabalho de ade-
quação ao mercado universitário e à concorrência
que afetou a universidade nos últimos anos.

Sob o comando da reitora, Professora Dra. Maria
Lucila Junqueira Barbosa desde julho de 2006, a
UNITAU conta atualmente com cerca de 20 mil alu-
nos e com previsão orçamentária de R$ 118 milhões
para o próximo ano. “Desde que assumi a reitoria
passamos por momentos de muitas dificuldades, em
face do aumento da concorrência, que nos obrigou
a realizar uma total reestruturação administrativa”, afir-
mou a reitora.

Sob a fiscalização do Tribunal de Contas do Es-
tado e obrigada a cumprir a burocracia estatal, a
UNITAU executou uma agenda de ações para tornar
a instituição mais atrativa e competitiva no mercado
universitário. Segundo Maria Lucila, um exemplo
colocado em prática foi o estímulo dado ao funcio-
nário, dando oportunidade de crescimento.
“Revitalizamos cursos que estavam à beira de fe-
char as portas, como Odontologia e Arquitetura, e que
hoje contam com número expressivo de universitári-
os. Reduzimos de forma diferenciada as mensalida-
des, adequando-as à realidade do mercado, que em
alguns casos chegaram a 25%”, ressaltou.

Com a credibilidade resgatada, a UNITAU fechou
nos últimos três anos diversos convênios com inú-

meras instituições públicas e privadas, prefeituras,
sindicatos e outras.

Ensino a Distância
A UNITAU prepara para 2010 o Processo Seleti-

vo para 15 cursos na modalidade a distância. “Opta-
mos por esse ensino em face da necessidade de
muitos alunos que podem realizar um planejamento
pessoal, sem prejudicar seu horário de trabalho e
também pela questão econômica com preços aces-
síveis. Colocamos a experiência de nossos profes-
sores e a tradição do nosso ensino também nesta
modalidade de ensino”, explicou a reitora.

Ampliação física
A reitora ainda destacou à reportagem do

ValeEmpresarial a execução de melhorias físicas em
alguns departamentos como na Engenharia, o que
possibilitará um aumento significativo de 20% no
número de cursos de graduação e tecnologia.

Colégio Unitau
Conveniada ao Sistema Positivo de Ensino, o

Colégio UNITAU Dr. Alfredo José Balbi completou
40 anos de atuação no Ensino Fundamental, Médio
e Profissional e também vem recebendo atenção
da atual reitoria. “Quando entramos o colégio tinha
630 alunos e atualmente trabalha no seu limite, com
cerca de 1.400 estudantes desde a primeira série
até a qualificação profissional em cursos como téc-
nico em mecatrônica, informática, meio ambiente,
patologia clínica, prótese dentária e outros”, enfatizou
Maria Lucila.

Alexandre Pió

Anuncie no

ValeEmpresarial
Ligue

3648-4252

A Universidade de Taubaté (UNITAU) remarcou a
prova do vestibular para o dia 12 de dezembro. A
decisão foi motivada pela transferência do Enem
para os dias 5 e 6 de dezembro, coincidindo com a
data estabelecida previamente. A alteração visa evi-
tar prejuízos aos vestibulandos que têm
interesse em prestar tanto a prova da
Universidade quanto a do Enem.

“Por causa dessa alteração não ire-
mos usar a prova do Exame na compo-
sição da nota de classificação dos
vestibulandos, assim como outras insti-
tuições entre elas a Universidade de São
Paulo, pois não haverá tempo hábil para
o processamento dos dados”, explicou
a reitora Professora Dra. Maria Lucila
Junqueira Barbosa.

As inscrições para o Vestibular 2010
poderão ser feitas pelo site www.unitau.br
ou no Posto Central de Inscrições na
Comissão Permanente de Seleção Aca-

dêmica (Copesa), na Rua Barão da Pedra Negra,
162, Centro, Taubaté. Mais informações sobre o Ves-
tibular da UNITAU podem ser obtidas pelo telefone
0800 557255. As inscrições também foram prorroga-
das para o dia 7 de dezembro.

Alexandre Pió
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Professor Nelson Geraldo
Entre em contato:

nelsongeraldo13@hotmail.com / 9148-7888

Educação e Tecnologia

Alunos da Anhanguera levam a tecnologia e o
exemplo da Plascar para dentro da sala de aula

Durante a reali-
zação da Semana
Científica da Facul-
dade Anhanguera
de Pindamonhan-
gaba, os alunos do
curso de Adminis-
tração levaram
para dentro do
campo acadêmico
a tecnologia e o
exemplo de ges-
tão de pessoas da
empresa Plascar,
recém instalada no
município.

Incentivada por reportagens do jornal
ValeEmpresarial, os alunos demonstraram as ra-
zões pela qual a Plascar é considerada uma das
melhores empresas para trabalhar. “Essa integração
empresa-faculdade mostra como a empresa valo-
riza seus colaboradores. Estamos tendo a oportu-
nidade de mostrar aos alunos o CTM – Centro
Tecnologia Manufatura que foi criado para garantir
a participação dos funcionários e o futuro da em-
presa”, explicou Bruno Hideki Kobayashi, gerente
corporativo da empresa.

Durante a apresentação foi demonstrado a atu-
ação de um programa desenvolvido pela
Plascar, que premia os colaboradores que parti-
cipam com suas idéias, para padronizar e

otimizar as atividades da empresa.
“Temos um pilar, uma base que privilegia o res-

peito às pessoas, a melhoria continua e soluções
inteligentes que buscam a inovação”, afirmou
Kobayashi.

Para o diretor industrial da planta
Pindamonhangaba, Fabricio Teixeira, a participação
da Plascar é um oportunidade para mostrar o traba-
lho executado na gestão de pessoas e uma forma
de reconhecimento de que a empresa vê o colabo-
rador como o alicerce de sua atuação. “Temos em
nossa unidade a melhor tecnologia a serviço de
nossos clientes. Não existe forma mágica, é um
conjunto de fatores”.

Fabrício Teixeira, diretor
da Plascar Pinda,

acompanhou a apresentação

Alexandre Pió

Bruno Kobayashi, gerente corporativo da empresa
e alunos do curso de Administração

Viva Pinda prejudica comerciantes e
moradores da rua Sete de Setembro

Uma comissão de comerciantes e morado-
res da Rua Sete de Setembro, localizada na
região central de Pindamonhangaba procurou
a redação do jornal ValeEmpresarial para trans-
mitir os prejuízos que os estabelecimentos comer-
ciais instalados nesta via pública estão sofrendo. O
motivo: a utilização da via pública para estaciona-
mento dos ônibus da empresa Viva Pinda.

Falta de vagas para os clientes estaciona-
rem e transtornos à entrada das empresas são
os  p r inc ipa is  pon tos  a legados ,  a lém da
importunação causada durante todo o dia. Pro-
curada pela reportagem do ValeEmpresarial, a
direção da empresa afirmou ter ciência do proble-
ma e informou que “em breve a situação será rever-
tida, tendo em vista que tanto a Viva Pinda quanto a
Prefeitura Municipal estudam todas as possibilida-
des viáveis para a mudança do local onde hoje os
ônibus permanecem estacionados”.

Segundo a empresa, a solução do proble-
ma não depende apenas da Viva Pinda, pois a

mesma opera de acordo com um contrato de
concessão, cujas cláusulas prevêem uma área
adequada para o terminal central de transporte
urbano, sendo ele o ponto de partida de todas
as linhas.

Segundo os comerciantes, diversas provi-
dências e denúncias já foram tomadas, entre-
tanto, a empresa apenas promete solucionar e
o transtorno persiste. Segundo a direção da
Viva Pinda, a solução definitiva seria a criação
de uma área junto ao terminal para o estacio-
namento  dos  ôn ibus .  “Acred i tamos  que
estamos perto de uma solução”, afirmou a nota.

De acordo com os comerciantes da área, a
empresa  manteve  uma garagem na  Av.
Albuquerque Lins, que foi fechada e deslocada
para o Distrito de Moreira César. A Viva alega
que a mudança de local da garagem não foi
uma decisão tomada pela nova direção da
empresa (representada pelos grupos PHD e
IAC Participações). “Quando o grupo assumiu
a empresa, a mesma já estava instalada no lo-
cal aonde se encontra hoje”.

Informado sobre o inconformismo dos comerci-
antes e uma possível formulação de denúncia ao
Ministério Público, a direção da empresa vê o fato
como positivo. “Pensamos que a ação possa até
mesmo servir para que o próprio município seja
estimulado a definir o quanto antes a área para o
estacionamento dos ônibus”, finalizou a nota.

Com relação a prazo, a empresa não informou
nenhuma data para que o problema seja sanado. 

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 enriquece 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 =
adjetivo / 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...

Alexandre Pió
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Emprego é Notícia

www.valeempregos.com.br

Sistema de ISS e ITBI facilitará trabalho
de cartórios e corretores em Pinda

O novo sistema on-l ine de ISS (Imposto
Sobre Serviços) e ITBI (Imposto Sobre Trans-
missão de Bens Imóveis),  implantado pela
Secre ta ria de Finanças da Prefeitura de
Pindamonhangaba facilitará o trabalho dos cartórios
e imobiliárias do município. Em encontro promovi-
do pelo executivo, foram transmitidos as explicações
e os novos métodos de lançamentos de ISS e IBTI,
que torna-se mais rápido e simples.

“O sistema implantado pela Prefeitura facili-
ta o trabalho nos cartórios e imobiliárias por-
que é mais ágil e simplificado que o modelo
tradicional. O serviço que antes era um pouco
demorado, agora pode ser feito em poucos
minutos”,  disse o gerente de Arrecadação,

Rafael Lamana.
Para o secretário de Finanças, Silvio Serra-

no, a modernização da Prefeitura vem ofere-
cendo melhorias a toda sociedade. “A administra-
ção implantou um novo conceito de gerenciamento
público e isso tem gerado um avanço nos trabalhos
das empresas da cidade e dos servidores munici-
pais, no que diz respeito a toda a parte tributária.
Esse avanço também oferece benefícios à popula-
ção que pode obter documentos e certidões com
muito mais agilidade”.

Os representantes de cartórios e imobiliári-
as, que não puderam comparecer ao evento,
podem procurar o Setor de Arrecadação da
Prefeitura e esclarecer eventuais dúvidas.

Supervisor de Merchandising
Formação ensino médio, experiência comprova-

da com supervisão de merchandising, experiência
com coordenação de equipe de vendedores, pos-
suir veículo, residir em São José dos Campos,
Caçapava ou Jacareí.

Engenheiro MRB
Superior em Engenharia Mecânica, Aeronáutica

ou de Produção. Conhecimento em engenharia de
materiais e SAP e experiência na Indústria Aeronáu-
tica. Inglês Fluente. Salário Proposto: R$ 4.700,00 à
R$ 5.000,00.

Engenheiro de Processos – para Região Sul

Formação superior completa em Engenharia,
vivência em desenvolvimento e implantação de pro-
cessos de movimentação de material e armazena-
gem. Realizar diversos desafios entre eles: organi-
zar a armazenagem de todo material entre os esto-
ques das sedes  JB, tendas, anexo e Accioly 2 (FG)
e tornar 100% operacional o WM em todos os depó-
sitos acima, além de atender as demandas do PCM
e PCP nos prazos acordados.

Engenheiro Pleno
Superior completo em Engenheiro de Computa-

ção, Eletrônico ou Elétrico; Conhecimento técnico
do segmento de produtos de informática (desktops,
notebooks, netbooks, etc) e desejável conhecimen-
to em precificação de produtos.

Secretária de Diretoria
Experiência em assessoria administrativa de exe-

cutivos, formação superior concluída, não é neces-
sário inglês fluente. Salário inicial em torno de
R$1500,00.

Analista de TI júnior
Desejável formação na área de TI e experiência

Industrial, atuar em Caçapava.

Eletricista de Manutenção
Escolaridade: 2º Grau Completo, cursos: Técni-

co Mecatrônica; Eletromecânico; Eletricista; Manu-
tenção Geral, desejável NR 10. Salário: R$1.400,00
Benefícios: Vale Transporte + Alimentação no Local
+ Cesta Básica

PSICÓLOGA (RH)
Sexo feminino, 30/40 anos, nível superior com-

pleto, com especialização em Recurso Humanos,
generalista, implantação de benefícios, boa capaci-
dade de negociação com cliente externo e interno
e relacionamento interpessoal.

Outra Vagas
Programador, Controlador da Qualidade, Coorde-

nador de PCP (residir no Rio de Janeiro), Profissio-
nal de Venda e Pós Venda, Técnico de Segurança
do Trabalho e Vigilante Masculino.

Para todas as vagas é indispensável que realize
o cadastramento de currículos no site:

Negócios e Turismo

Em expansão, Colonial Plaza comemora
10 anos com novos serviços de referência
Conhecido por seu alto padrão em hotelaria e atendimento, o Colonial Plaza Hotel de Pindamonhangaba
comemorou 10 anos de atividades anunciando expansão com novos serviços para seus clientes.

Durante a ceri-
mônia de aniversá-
rio, os proprietários
do hotel, Carlos
Alberto Martins e
Jayme Wilson
Pestille, receberam
convidados e auto-
ridades da região.

Dos cerca de
100 funcionários
que o hotel possui,
quatro deles foram
homenageados: Íris
Adriana de Oliveira (governanta); Benedito Garcez
(motorista);  Vilmar de Oliveira (maître) e Marlei de
Oliveira (chefe do setor de compras). “Eles repre-
sentam todo o esforço e união dos nossos colabo-
radores”, salientou o proprietário Carlos Alberto Martins.

Cardio Training
Na ocasião, os proprietários lançaram o mais

novo empreendimento do hotel: o “Co-
lonial Carpenter Cardio Training”. Segun-
do o responsável pela idéia, o profes-
sor de educação física Robson
Carpenter, trata-se de um projeto pioneiro
no Brasil que trará a reabilitação e o con-
dicionamento físico para grupos espe-
ciais, sobretudo cardíacos.

Com academia, SPA e uma equipe
multidisciplinar (composta por médico
cardiologista, nutricionista, fonoau-
diólogo, enfermeiro, professor de Edu-
cação Física, entre outros especialistas),
o espaço trabalhará a parte de fitness e

de saúde do hos-
pede ao mesmo
tempo: garantindo
alimentação e
exercícios ade-
quados para cada
hóspede.

Ampliação
Contando atual-

mente com 76
apartamentos e
cinco suítes, o Co-
lonial Plaza prepa-
ra-se para um mo-

mento de expansão. Em construção, a ampliação
do hotel trará 51 novos apartamentos (suítes mastes
e apartamentos para portadores de necessidades
especiais), um novo restaurante com capacidade
para 400 pessoas e um salão de eventos para 1000
lugares.”Nossa ideia é entregar a expansão em
2011", afirmou o gerente José  Carlos.

Ao centro Jayme Pestille, proprietário do hotel, cercado do sócio
Carlos Alberto Martins, do professor Robson Carpenter e convidados

AgoraVale

Funcionários do hotel foram homenageados na comemoração dos 10 anos

AgoraVale
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Taubaté deve gerar 3.700 vagas temporárias no Natal

Boa Notícia – Indicadores Econômicos

São José e Pinda lideram aumento no número de empregos na região
Nova loja contrata 48 pessoas de Pindamonhangaba

Vendas em Taubaté crescem 8% no terceiro trimestreCOMPARATIVO DAS PRINCIPAIS CIDADES DA REGIÃO EM 2009

Municípios Admissões Demissões Saldo Estabelecimentos % (*)

São José 8.327 6.835 1.492 26.953 5,5
Taubaté 2.943 2.544    399 10.675 3,7
Jacareí 1.363 1.164    199   8.389 2,4
Pinda    895    641    254   5.496 4,6
Guará    636    521    115   5.452 2,1
Caçapava    683    597     86   2.851 3,0

São José dos Campos e Pindamonhangaba en-
cerraram o mês de setembro com novo recorde na
geração de empregos formais (com carteira assina-
da) neste ano. Foram abertos 1.492 e 254, respecti-
vamente, postos de trabalho, segundo dados divul-
gados em outubro pelo Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados(Caged), do Ministério do
Trabalho e Emprego. O desempenho de outubro ain-
da não foi divulgado. 

São José dos Campos
O saldo positivo acumulado no período de janei-

ro a setembro saltou para 2.113 empregos. Os seto-
res de serviços e construção civil continuam
alavancando o nível de emprego no município, com
a criação de 900 vagas e 611 vagas, respectivamen-
te, em setembro. No ano, foram abertos 4.131 pos-
tos de trabalho nas empresas de serviços e 4.070
vagas na construção civil.

O levantamento do Caged aponta ainda que a as
novas vagas no mês de setembro representaram acrés-
cimo de 0,85% no estoque de empregos formais do
município. No acumulado do ano o índice é de 1,22%. 

Até então, agosto havia sido o melhor mês do
ano para o emprego em 2009, com saldo de 1.486
postos novos. O saldo do emprego é a diferença
entre o total de admissões e o total de dispensas
registradas pelo Caged.

 Pindamonhangaba
Vice-líder no ranking da região, Pindamonhangaba

vem consolidando sua condição de município em
pleno desenvolvimento econômico. Os dados apon-
tam o saldo do emprego no município – onde o nú-
mero de admissões superou o de demissões. “Os
5.496 estabelecimentos cadastrados realizaram mais
contratações do que demissões, possibilitando um
saldo positivo na geração de vagas”, disse o secre-
tário de Desenvolvimento Econômico, Álvaro Staut
Neto.

Ele ressaltou que a política desenvolvida pela
administração João Ribeiro é o grande trunfo de
Pindamonhangaba. “O prefeito tem realizado proje-
tos que dão credibilidade ao município e isso tem

causado uma boa impressão
no empresariado, que conti-
nua investindo e acreditando
no potencial da cidade. A po-
lítica adotada para atração de
novas empresas, toda trans-

parência do Plano Diretor, o bom relacionamento com
órgãos do Estado e União, e uma administração aber-
ta a novos desafios e projetos inovadores mostram
que Pinda sabe dosar suas atitudes e agir com ma-
turidade – e isso garante a tranquilidade do
empresariado”.

 A loja Caedu, é um exemplo dos números apon-
tados. Sozinha, a nova empresa da cidade contra-
tou 48 pessoas de uma só vez. Ela deve ser inaugu-
rada na segunda quinzena de novembro, mas já está
treinando as pessoas que foram admitidas. “Estamos
capacitando os funcionários em outras unidades para
que eles fiquem aptos ao trabalho já no inicio de
nossas atividades na cidade”, disse a diretora de
Talentos Humanos, Julia Elisa Silva.

Ela contou que o contato da Caedu com
Pindamonhangaba foi por meio do PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador). “Entramos em con-
tato com o PAT para a viabilização de uma área
para o processo de recrutamento e seleção, bem

como os testes e
entrevistas”.

Julia Elisa Sil-
va explicou que o
interesse da
Caedu por Pinda-
monhangaba já
vem de anos an-
teriores. “Tínha-
mos a intenção de
nos instalarmos
aqui há um certo
tempo.  Estamos
acompanhando o

desenvolvimento da cidade nos últimos anos e te-
mos a certeza de que é um ótimo investimento”.

O prefeito João Ribeiro ficou muito feliz com a
chegada da loja. “É de encher o coração quando
vemos uma empresa oferecer oportunidade de em-
prego e contratar 48 pessoas no ato. Tenho certeza
que as famílias desses funcionários estão muito feli-
zes e desejo toda a prosperidade do mundo para
todos eles e muito sucesso para a Caedu. A direto-
ria da empresa fez uma ótima escolha confiando em
Pindamonhangaba e vamos continu-
ar trabalhando para oferecer à em-
presa e à população todas as condi-
ções favoráveis que pudermos”.

 Contratados comemoram vaga
 O processo seletivo da Caedu foi

difícil e as pessoas que foram admi-
tidas comemoraram. Para a operado-
ra de caixa Luciana de Oliveira, “o
emprego é uma grande chance e
quero crescer na empresa. O traba-
lho é uma coisa muito importante para
qualquer pessoa”.

Raissa Figueiredo de Oliveira tam-
bém foi admitida como operadora de
caixa e está ansiosa. “Fiquei emoci-
onada com a minha escolha e quero
trabalhar muito e agarrar esta chance.

 Os setores do comércio e de serviços de
Taubaté deverão abrir 3.700 vagas temporári-
as para o final de ano e época do Natal. A pesqui-
sa, realizada pela ACIT (Associação Comercial e
Industrial de Taubaté), apontou que as contratações
para o período começaram logo no início de outu-
bro e seguem até as proximidades do Natal, com
as comemorações de dezembro.

 O índice de empregos temporários é apro-
ximadamente 3% maior neste ano do que em
relação a 2008, quando foram geradas 3.600
vagas. Os cargos mais requisitados são os de

vendedor, repositor de estoque, operador de
caixa, balconista, empacotador e segurança. Só
no shopping de Taubaté, deverão ser geradas
230 novas vagas, índice 10% maior do que em
2008. Atualmente, trabalham no centro de com-
pras 1.548 pessoas.

 Os setores que mais devem admitir empre-
gados temporários são os de confecções e ma-
gazines. Juntas, as lojas pretendem absorver
em torno de 890 novos funcionários. A previ-
são do setor de calçados é reforçar o quadro
de empregados com a geração de 270 vagas.

Outro destaque positivo na cidade são os
supermercados, que devem abrir ao todo 190
postos de trabalho temporário, motivados principal-
mente pela instalação de novas lojas em Taubaté.
O grande número de confraternizações e formatu-
ras entre o final deste ano e o início de 2010 tam-
bém movimenta o setor de serviços de buffet, que
deve abrir cerca de 450 vagas.

Do total de contratados temporários, a ex-
pectativa da ACIT é que ao menos 13%, equi-
valente a 480 pessoas, sejam efetivados após
o período do Natal.

As vendas a prazo em Taubaté registraram
um aumento de 8,28% no terceiro trimestre de
2009, em relação ao mesmo período do ano
passado. De acordo com a ACIT (Associação
Comercial e Industrial de Taubaté), o número
de consultas ao banco de dados do SCPC (Ser-
viço Central de Proteção ao Crédito)
cresceu de 195.695, em 2008, para
211.901 nos meses de julho, agosto
e setembro deste ano.

No comércio varejista da cidade,
os setores que mais se destacaram
no período foram os supermercados, as
lojas de calçados e confecções e os de-
pósitos de material de construção.

Em setembro, as consultas cresce-
ram 5,37% em relação ao mesmo mês
de 2008. No período, foram computa-
dos 24.977 registros, ante 23.705 no
ano passado. No comparativo mensal,
as vendas em setembro cresceram
2,86% em relação ao mês de agosto,
quando foram registradas 24.283 con-
sultas.

Inadimplência
No terceiro trimestre deste ano, o índice de con-

sumidores inadimplentes em Taubaté cresceu 8,78%
em relação ao mesmo período de 2008. O número
de pessoas registradas no banco de dados saltou
de 43.318 no ano passado para 47.121 no mesmo

período de 2009.
Contudo, em setembro a inadimplência recuou

4,34% comparada ao mesmo mês de 2008. O nú-
mero de inadimplentes passou de 4.381, no ano pas-
sado, para 4.191 em 2009. no comparativo mensal,
o índice de pessoas com o nome registrado no SCPC

foi 2,85% maior no mês passado do que
em agosto (4.075 inclusões).

Recuperação de crédito
Segundo a ACIT, a recuperação de cré-

dito no município seguiu tendência de cres-
cimento dos demais indicadores. No tercei-
ro trimestre de 2009, a quantidade de con-
sumidores que “limparam o nome” foi 11,13%
maior do que no ano passado, crescendo
de 24.979 em 2008 para 27.758 neste ano.

Na análise mensal, entretanto, a recu-
peração de crédito mostra ligeira queda
em setembro comparada ao mesmo mês
de 2008. O índice caiu 4,03% neste ano,
quando 2.095 consumidores recuperaram
a condição de comprar a prazo no comér-
cio da cidade. No ano passado, o núme-
ro foi de 3.076 pessoas.Economia de Taubaté demonstra aquecimento através do comércio

Divulgação

Colaboradores da Caedu participaram de processo seletivo disputado

Divulgação

Vejo uma porta se abrindo para meu futuro”.
Já Roberto Moreira de Andrade Felício que será

coordenador administrativo lembrou do competitivo
processo de seleção. “Para entrar não foi nada fácil,
mas consegui apresentar um pouco do que sou e
do que posso contribuir para a empresa”. A atendente
Renata Alves Colombo também comentou sobre sua
escolha. “Serei atendente e foi muito difícil conse-
guir a vaga. Agora vou ‘fazer por merecer’ e me de-
dicar muito. Estou muito feliz”.

Equipe de colaboradores está
motivada com a nova loja
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Lucas Lacaz Ruiz

Álvaro Staut Neto,
secretário de

Desenvolvimento
Econômico

Divulgação

Capital do Vale, São José dos Campos consolida sua  liderança econômica na região


