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Shopping Colinas recebe
investimentos de R$ 1,3

milhão, em São José

Monsanto comemora seis
anos de atuação na

Fundhas com exposição

ACIT lança novo portal
com mais serviços para

consumidores de Taubaté

Associações Comerciais da região
investem no aquecimento das vendas de Natal

As Associações Comerciais das
principais cidades do Vale do
Paraíba estão realizando investi-
mentos para aquecer o período de
compras de Natal. Decoração, fes-
ta para a chegada do Papai Noel,
segurança para as compras e sor-
teio de prêmios são os principais
atrativos utilizados para o incentivo
e incremento das compras de final
de ano nas principais cidades da
região. O ValeEmpresarial acompa-
nhou a chegada do Papai Noel em
algumas cidades e traz reportagem
especial sobre as expectativas para
o mês de dezembro.

PÁGINAS 08 e 09

Lucaz Lacaz Ruiz
Volkswagen: 5 milhões de veículos produzidos
em Taubaté

Parmalat planeja
expansão com

nova fábrica em
Guaratinguetá

Com a geração de 200 novos postos de traba-
lho e com a expectativa de expandir seus negóci-
os, a Parmalat reativou sua unidade em
Guaratinguetá, investindo na região Sudeste, onde
se concentra 80% de seu mercado consumidor.
Com o objetivo de dinamizar e aumentar a produ-
ção de leite longa vida (UHT), leites aromatizados
e creme de leite, a fábrica reinicia suas operações
com a capacidade para 300 mil litros de leite/dia. A
partir de 2010, a empresa espera chegar à marca
de 12 milhões de litros de leite/mês.

PÁGINA 16

Divulgação

Divulgação

Um marco histórico foi
comemorado pela Volks-
wagen do Brasil, quando
saiu da linha de produção
o novo Gol Power 1,6, de
cor vermelha e total flex.
Para celebrar a marca de
5 milhões de carros pro-
duzidos em Taubaté, a
empresa reuniu diretores,
colaboradores e a im-
prensa regional. A empre-
sa está em Taubaté des-
de 1976.
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Parmalat inaugura fábrica em Guaratinguetá
para produzir 300 mil litros de leite/dia
Com a presença do Presidente da empresa, Othniel Rodrigues Lopes, foi inaugurada oficialmente em Guaratinguetá, a nova fábrica da Parmalat, adquirida

da Danone no ano passado. Com o objetivo, nessa primeira fase, de dinamizar e aumentar a produção de leite longa vida (UHT), leites aromatizados e
creme de leite, a fábrica reinicia suas operações com a capacidade para 300 mil litros de leite/dia.

Com a previsão de chegar a 200 colabora-
dores, a Parmalat busca chegar à marca de 12
milhões de litros de leite/mês e a partir de ja-
ne i ro  in i c ia  a  p rodução  também de
achocolatado, com capacidade para 1.400
toneladas/mês.

O mercado leiteiro
O presidente da empresa falou em seu

discurso sobre o mercado leiteiro. “O leite
é um produto que está 100% presente no
lar do povo brasileiro e tem um aspecto
social importante, pois sua cadeia é vasta
entre o consumidor e o produtor. O Brasil
é o país que tem mais vaca no mundo, só
perde para Índia, onde o animal é sagra-
do. Portanto nossa responsabi l idade é
grande”, frisou Lopes.

Segundo ele, o desafio é realizar a evo-
lução tecnológica e promover uma revolu-

ção na produtividade. “Temos também
o problema genético. O Brasil tem cli-
ma tropical,  temperatura elevada e
isso baixa nossa produtividade. Re-
centemente alugamos 22 mil nelores
no Paraná, seis mil girolanda em Mi-
nas Gerais, de alta qualidade. Melho-
rar a genética é melhorar a produção”.

O presidente da Parmalat  a inda
destacou a importância da bacia lei-
teira do Vale do Paraíba e o mercado
na região. “Queremos comprar leite
aqui na região. Mudamos para essa
região, pois 80% do mercado consu-
midor estão no Sudeste, portanto a
nova unidade tem localização estraté-
gica. Deixamos a nossa unidade no RS

e viemos pra cá investir no futuro”.
A Parmalat pretende ajudar no desenvolvi-

mento da bacia leiteira do Vale por meio de

relacionamento com produtores e cooperativas,
buscando melhorias nos processos produtivos,
aumento dos volumes de produção de leite e
maior qualidade dos produtos lácteos.

Bem vindo ao Vale
Presente à inauguração, o Prefeito Junior

Filippo acredita que a vinda da Parmalat refor-
ça o sentimento de que Guaratinguetá é uma

cidade viável para grandes empreendi-
mentos e resgata o fato de que o municí-
pio é historicamente forte na pecuária lei-
teira do Vale do Paraíba.

“Como será bom ir ao supermercado e
ler na caixinha do leite Parmalat, um pro-
du to  de  qua l idade ,  o  nome de
Guaratinguetá”, completou.

Fotos Alexandre Pió

Presidente da Parmalat Prefeito de Guaratinguetá e autoridades
cortam a fita inaugural da unidade em Guará

Fotos Alexandre Pió

Othniel Rodrigues
Lopes, presidente da

Parmalat

Investimento no moderno esterilizador traz nova
tecnologia e mais saúde ao leite UHTSilos de estocagem recebem o leite na unidade da empresa

Antes de ser embalado, leite tem sua cor e sabor
preservados num processo diferenciado

O processo de fabricação
A reportagem do ValeEmpresarial foi convidada, após a solenidade de inauguração, participar de uma visita monitorada à nova unidade da Parmalat.

Nossa equipe conferiu todo o processo de fabricação dos produtos e seu controle de qualidade.

Creme de Leite também é produzido
na unidade de Guartinguetá

á
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* Edson Derrico
Nesses 35 anos que participo

desta honrada profissão de corretor
de imóveis conhecida hoje como
consultor imobiliário, tenho observa-
do várias situações interessantes,
porem uma chama e muito minha
atenção, que é a desvalorização do
profissional da área pelas construto-
ras, pelos proprietários de imóveis,
pelos clientes compradores, pela
imprensa, pelas entidades represen-
tativas, e principalmente pelo próprio
profissional.

Vejo claramente que aqueles que percebem
que devem motivar quem vai representá-los na ven-
da do seu imóvel no contato direto com os compra-
dores, que é o corretor de imóveis (pois este exer-
ce a fase mais importante de todo o percurso de
uma negociação), são os mais bem sucedidos em
suas pretensões de venda.

Vendem seus imóveis mais rápido e com
excelentes preços, porque sabem a importância do
reconhecimento do profissional da intermediação
imobiliária.

Isso é assim desde o começo do mundo, só
não percebe quem se fecha dentro de um mundo
de excessiva ambição, pois a mão que abre para
dar também está aberta para receber isso é muito
claro e bíblico.

E fundamental valorizar e respeitar os
percentuais da tabela do Creci (Conselho Regional
dos Corretores de Imóveis), principalmente as gran-
des empresas de intermediação imobiliária, quan-
do negociam empreendimentos, pois fazem acor-
dos abaixo da tabela, desrespeitando lei federal,
agredindo eticamente seus concorrentes quando
baixam os percentuais de honorários incentivando
ainda mais essa prática perniciosa para a classe
imobiliária.

Com o mau exemplo dado pelos maiores que
são os que deveriam ter maior poder para negociar,
isso acaba se estendendo para os demais, transfor-
mando o que é lei, numa rotina desgastante e preju-
dicial a todos.

Ora, quem paga a comissão é o cliente com-
prador quando paga pelo imóvel o valor já é acres-
cido dos honorários, os vendedores só nos repas-
sam depois. É difícil entender isso? Talvez para aque-
les que são ambiciosos ao extremo significa se in-
comodar com o fato do profissional receber o valor
que é justo na intermediação.

Que abatam os valores das nossas notas fis-
cais como despesas isso é o que diz a lei, mais
não prejudiquem a si mesmo e as suas próprias
empresas, quando não sabem ter sabedoria para
valorizar o profissional de vendas que vai represen-
tar a todos na cadeia de procedimentos necessári-
os para o atendimento na consultoria imobiliária.

Carta Aberta: Mercado Imobiliário
O exemplo de sucesso,

percebo aqui na minha empresa,
localizada em Pindamonhangaba,
estado de São Paulo, quando o
empresário proprietário (Empreen-
dedor) é sábio e age pagando ho-
norários corretos para a nossa em-
presa e premiando os corretores
que vendem seus produtos com
TV’s, viagens, celulares, entre ou-
tros prêmios, o resultado é imedia-
to.

Com esse incentivo o seu em-
preendimento, foi vendido em 2 horas após o lança-
mento, eu disse 2 horas após o lançamento 100%
vendido. Tanto a equipe de vendas, como nossa
empresa e também os clientes ficam ansiosos a
espera de novos lançamentos dessa empresa, é
claro, é assim que se motivam os seres humanos,
pois é dando que se recebe, é difícil entender isso?

Outros empreendedores que perceberam a
destreza deste empresário inteligente e sábio ao
mesmo tempo fizeram o mesmo, e o resultado foi
idêntico:

· Sucesso nas vendas,
· Clientes satisfeitos pelo bom atendimento e

com a motivação da equipe,
· Nossa empresa intermediadora e equipe de

vendas, totalmente estimulada e alicerçada para
enfrentar os desafios da profissão, porem com pra-
zer, com vontade de fazer seu trabalho, e principal-
mente de forma incansável, pois quando a auto es-
tima está bem alta, as pessoas buscam energias de
uma fonte dentro de si, fonte essa que é inesgotá-
vel.

Portanto espero que essa experiência sirva como
exemplo tanto para os empreendedores, como tam-
bém para as empresas intermediadoras.

E que possamos com a ajuda do Creci, Secovi,
da imprensa, das autoridades e de cada uma das
empresas e profissionais da intermediação imobili-
ária, usar a criatividade, o bom senso de se tomar
iniciativas inteligentes e sábias iguais aos empreen-
dedores citados como exemplo, e se for necessá-
rio divulgaremos seus nomes para que outros pos-
sam alcançar sucesso igual ao deles, pois tenho
certeza que continuarão dando shows de reconhe-
cimento, de valorização, de gratidão ao nosso tra-
balho e o mais importante, pagando com gosto os
honorários, e saibam que um trabalho pago assim
com desprendimento e incentivo tem o dobro do
valor, rende muito mais para quem paga, e princi-
palmente para quem recebe.

Encerro me colocando a disposição para escla-
recimentos e com o sincero desejo que aqueles
que fazem diferente disso que relatamos, ponham a
mão na consciência, reflitam e mudem suas atitu-
des, pois todos e o mundo vão ganhar com isso.

Divulgação

Edson Derrico -  empresário e proprietário Edson Derrico Imóveis

Natal
Estamos novamente no mês de dezembro, um

mês que se destaca pela chegada do Natal.
Natal é a celebração do grande amor de Deus, o

dia em que Deus nasceu no mundo, trazendo paz,
luz, amor, esperança, uma nova aliança, uma nova
vida.

O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nasceu em
Belém, como uma criança humilde e marginalizada
e encontrou todos e todas neste mundo, oferecen-
do-lhes a presença e a reconciliação de Deus.

Em torno deste acontecimento há muitas deci-
sões e tradições herdadas do passado.

Mas, dezembro não se resume apenas às co-
memorações do Natal, trata-se também de uma épo-
ca de muito consumo.

É quando as vendas do comércio atingem um
dos picos mais altos.

A expectativa deste ano é das melhores, princi-
palmente, pela capacidade do país em administrar
a crise mundial, atravessando-a com poucos danos
à sua economia.

O sucesso na superação da crise tem sido cre-
ditado à conjunção de três importantes fatores: a
estabilidade econômica conquistada através do fim
da inflação; um sistema de regras que deu seguran-
ça para os investidores e um mercado interno cada
vez mais forte.

Um quarto fator, quase imperceptível, tem se
desenvolvido, principalmente no nosso Vale do
Paraíba. Trata-se do espírito empreendedor de nos-
so povo.

No Brasil, 15 milhões de empresas foram aber-
tas nos últimos dois anos.

E, em nossa região, esse movimento não tem
sido diferente do resto do país, inúmeras empresas
têm sido criadas, contribuindo para a formação de
um mercado cada vez mais forte, mais complexo e
com variedades suficientes para atender as neces-
sidades de nosso povo.

O Brasil, segundo pesquisas realizadas pelo Glo-
bal Enterpreneurship Monitor (GEM), apresenta um
dos maiores índices de empreendedorismo do
mundo.

Novos postos de trabalho, portanto, têm sido cri-
ados no país, e melhor ainda, espalhados por mi-
lhões de pequenas empresas, o que torna o país
mais resistente a oscilações econômicas.

Tudo isso nos faz acreditar cada vez mais em
nosso país, trazendo uma forte esperança no futuro,
e a segurança necessária para que a população parta
para as compras de fim de ano com tranqüilidade e
confiança redobrada.

Opinião do leitor
Cumprimentos

A boa informação é ponto fundamental para o crescimento e aperfeiçoamento de um povo. Através dela
toma-se conhecimento dos acontecimentos e das soluções práticas e criativas para resolução dos problemas,
além de alterar para melhor a qualidade de vida.

É com esse sentido que o jornal ValeEmpresarial nos brindou com visual requintado e excelentes matérias
de interesse dos empresários de nossa região.

Registramos o recebimento e cumprimentamos os editores pelo excelente trabalho realizado.
Vereador Petiti da Farmácia Comunitária - Câmara São José dos Campos

Fotos:
Portal

AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Giovane Gávio, técnico SESI-SP, e sua esposa, Priscila Komninos Gávio, e,
à direita, Luzia Helena Junqueira Pamplona de Menezes Skaf, esposa de Paulo Skaf,

presidente da Fiesp e do SESI-SP

Cássio, o casal proprietário Nilo e Laura, Maria Angélica e o prefeito João Ribeiro
na inauguração da nova casa do Restaurante Auguri

Lourenço Jr. (Pinha-Lorena), empresários convidados, Paulo (Sesi-Cruzeiro) e
Jorge Dolcinoti (Senai-Cruzeiro) em evento do Ciesp Taubaté

Felipe César Filho, Joaaquim Albertino, Rubens Fernandes, Pasin e Álvaro Staut
em animada confraternização do Ciesp-Taubaté

Marcelo
Guerrero,

Vicente Hirata
e Nivaldo

Balarin colocam
o papo em dia
em evento da

Acip-Pinda, no
Vinil Rock Bar

Vicente Hirata
(Acip),
empresário
Ricardo
Automóveis e
Rodolfo Ribeiro

Comerciante
Toninho

Cozzi, Acyr de
Almeida e

Rodirlei
Mioto em

coquetel da
Acip

O filho Júnior
assopra mais
uma velinha, ao
lado dos pais
Lueli e Alex
(Bar-Nabé)

Orgulhoso, o prefeito de Guaratinguetá Junior Fillipo mostra para o presidente da
Parmalat, Othniel Rodrigues Lopes, o nome da cidade na caixa de leite UHT

produzido pela empresa para todo o Brasil
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Política na Região

João Ribeiro na Basell
O prefeito João Ribeiro participou recentemente

de um encontro na Basell Poliolefinas, onde discu-
tiu com a empresa vários assuntos ligados ao cres-
cimento da indústria. A reunião contou a participação
de diretores da empresa e dos secretários munici-
pais Álvaro Staut Neto (Desenvolvimento Econômi-
co) e Silvio Serrano (Finanças).

Poupatempo em Caraguá
Autoridades da região como o deputado Padre

Afonso (PV) e o prefeito de Caraguatatuba Antônio
Carlos (PSDB) comemoraram a intenção do Gover-
no do Estado implantar uma unidade do
Poupatempo no Litoral Norte. O convênio foi assina-
do na semana passada. A unidade de Taubaté de-
verá entrar em funcionamento ainda em janeiro e
segundo as autoridades, o próximo passo é viabilizar
um posto para Guaratinguetá e assim beneficiar os
moradores do Vale Histórico.

Reunião Trem Bala em Cruzeiro
Padre Afonso e outros deputados da Frente Par-

lamentar em Defesa do Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiqueira participaram em Cruzeiro
de uma reunião sobre o Trem de Alta Velocidade
(TAV). Durante a reunião, que contou com membros
do Governo Federal e de empresas envolvidas no
projeto, foram discutidos diversos detalhes das obras
e do traçado do Trem bala, que a partir de 2014 liga-
rá Campinas/São Paulo e Rio de Janeiro.

Show de Prêmios em Ubatuba

No final deste mês de dezembro, a Prefeitura de
Ubatuba sorteará prêmios para quem tiver com o
IPTU em dia. Os contribuintes serão sorteados com
um carro 0 km, TV LCD 32, filmadora digital, home
theater e um microondas 27 litros. Os sorteios tive-
ram início em janeiro deste ano e o “Show de Prêmi-
os” faz parte de um programa de melhoria da arre-
cadação municipal que, mensalmente, sorteia prê-
mios. Durante o ano diversos contribuintes já foram
contemplados com os prêmios da Prefeitura de
Ubatuba.

Natal Solidário em Lorena
A Prefeitura de Lorena em parceria com ACIAL

(Associação Comercial e Industrial) realiza o projeto
Natal Solidário. Considerado um dos momentos mais
esperados pelas crianças no ano, a caravana do
Papai Noel chegou à cidade, na Praça Arnolfo de
Azevedo. A ação faz parte do Fundo Social que
disponibiliza um veículo, conhecido como trenzinho,
para a diversão da população em troca de 1 quilo
de alimento não perecível. A programação cultural
de Natal segue até o dia 23, com apresentação de
talentos da região, como a Banda Restaurar, que
desenvolvem trabalhos em Lorena.

Indústrias do Vale discutiram gestão
hídrica na bacia do Paraíba do Sul

A região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul será a primeira a instituir a cobrança pelo uso
da água. Visando discutir a gestão dos recursos hídricos desta importante bacia brasileira, indústrias

e lideranças empresariais de todo o Vale reuniram-se na sede do CIESP de São José dos Campos.

Com o título “Desafios para as Indústrias do Vale
do Paraíba”, o encontro foi uma iniciativa do CIESP
São José, por meio do seu Grupo de Profissionais
de Meio Ambiente das Indústrias do Vale do Paraíba
(GPMAI), e do Departamento de Meio Ambiente do
CIESP, e reuniu as quatro regionais da macrorregião
(Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos
e Taubaté).

“A indústria apoia a cobrança como instrumen-
to de política de preservação da bacia hidrográfica
e também para a construção de estações de tra-
tamento de esgoto, seja doméstico ou industrial”,
afirma Almir Fernandes, diretor titular da Regional
anfitriã do evento.

Em virtude desta política, que inclui o Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos (Fehidro), o índice de
coleta de esgotos no Vale subiu para 89% nos últi-
mos quatro anos e há significativa expansão da rede
de tratamento de efluentes domésticos. “Anualmen-
te, são arrecadados cerca de R$ 5 milhões para o
Fundo, só no trecho paulista”, observa Fernandes.

No entanto, devido ao baixo índice de tratamen-
to do esgoto, a qualidade em determinados trechos
está comprometida. “Se não forem investidos recur-
sos substanciais em saneamento básico, esse com-
prometimento poderá impactar outorgas existentes
e limitar a instalação de novos empreendimentos”,
alertou Eduardo San Martin, diretor de Meio Ambi-
ente do CIESP.

Durante sua apresentação, o Diretor de Meio
Ambiente do CIESP, San Martin, abordou ainda te-
mas como a representatividade da indústria nos
Comitês de Bacias Hidrográficas, o lançamento de
efluente em rede e a questão do licenciamento
ambiental.

Oriundo da Cetesb, onde construiu sólida carrei-
ra por mais de 25 anos, o engenheiro San Martin
conhece de perto a região do Vale e Litoral Norte,
onde coordenou de 1983 a 1987, o programa de
controle da poluição ambiental. “O Paraíba do Sul,
no trecho paulista, recebe todos os dias 35 mil qui-
los de carga orgânica. Mas a menor parte deste to-
tal é a carga remanescente contida nos efluentes

tratados das indústrias”, assinala.
Em termos de geração e tratamento de esgotos

industriais, parte das empresas da região trata dire-
tamente seus efluentes, ou efetua o pré-tratamento
para fins de lançamento na rede pública de esgo-
tos, acrescenta o diretor do CIESP.  “Em ambos
os casos, a grande maioria atende aos padrões
de lançamento de efluentes previstos na legisla-
ção”, completa.

A transposição do Rio Paraíba também é outro
assunto que chama a atenção dos empresários e
sobre esse assunto o CIESP planeja realizar um
evento, no início do próximo ano, com a empresa
responsável na execução do projeto, para apresen-
tar à indústria da região, detalhes sobre o assunto.

Uma bacia, dois comitês
O Vale do Paraíba do Sul conta com dois comi-

tês de bacia, o CBH-PS, que contempla os rios de
domínio estadual, e o Ceivap, que é o Comitê de
Integração do Rio Paraíba do Sul, que é federal e
abrange três estados e mais de 180 municípios.

 Tanto nos rios de domínio do Estado, como no
rio Paraíba do Sul, o principal problema ainda é o
baixo índice de tratamento de esgotos de origem
doméstica, confirma Zeila Chitolina Piotto, coorde-
nadora regional de Meio Ambiente.

Desde 2003 é feita a cobrança pelo uso da água
captada tanto nos rios de domínio do Estado, quan-
to na calha principal do rio Paraíba do Sul. No âmbi-
to do Ceivap, são arrecadados cerca de R$ 8 mi-
lhões ao ano. “A maior parte desses recursos é
investida em obras de infraestrutura, como estações
de tratamento de esgotos. O restante é consumido
em ações de planejamento e de gestão”, acrescen-
ta Zeila.

A bacia do Paraíba do Sul é importante não só
para o Vale, mas também como fonte de abasteci-
mento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
“Cerca de 160 metros cúbicos por segundo são trans-
postos para a bacia do Rio Guandu”, completa a
coordenadora de Meio Ambiente.

SENAI Pinda abre inscrição para cursos profissionalizantes
 A Esco la  Gera ldo  A lckmin  –  SENAI

Pindamonhangaba está com inscrição aberta para
diversos cursos profissionalizantes. Os interessa-
dos devem procurar a secretaria da escola e reali-
zar a matrícula, mediante o pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 40,00.

Os cursos oferecidos são: Eletricista Indus-
trial (380 horas), Mecânico de Usinagem (360

horas), Inspetor de Qualidade (168 horas), Pro-
gramador e Operador de Torno CNC (120 ho-
ras), Programador e Operador de Centro de
Usinagem a CNC (120 horas), Assistente Ad-
ministrativo com Informática (160 horas), Me-
cânico de Manutenção em Refrigeração (173
horas)  e  So ldador  de  So lda  E lé t r i ca  e
Oxiacetilenica (168 horas).

Divulgação

Eng. San Martin, observados por Almir Fernandes
e Nerino Pinho (CIESP-SJC) e Ricardo Esper (CIESP-Jacareí)

Divulgação

Público presente no evento

Divulgação
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Empresas participam da XIV Feira
Cultural da Escola Alfredo Pujol

Com o objetivo de trazer maior informação e co-
nhecimento aos alunos, a Escola Alfredo Pujol re-
alizou em sua 14ª edição, tradicionalmente realiza-
da no mês de novembro, a Feira Cultural. O even-
to contou com a participação de entidades e em-
presas convidadas que apresentaram em seus
standes diversas informações aos alunos.

“Os alunos ainda participaram de apresentações
com o que foi desenvolvido durante o período le-
t ivo, como o acorr ido com as belíssimas
performances dos alunos do curso de Educação
de Jovens e Adultos -EJA, com declamações de
poesias de autores que foram estudados durante
o curso”, afirmou a diretora da Escola, Professora
Iara Sobelman Chappier.

Constaram ainda na programação: oficinas de
jogos, de confecção de sachês e sabonetes

artesanais, de culinária regional brasileira, culiná-
ria vegetariana e outros e ainda as palestras
educativas com os temas: Sexualidade e DST, Pre-
venção ao alcoolismo e outras drogas, Inclusão ao
portador de necessidades especiais, Estatuto da
criança e do adolescente e Mercado de trabalho.

A parte mais animada e esperada do evento
aconteceu com as apresentações de danças e
músicas pelos alunos, que exploraram seus talen-
tos artísticos. “Essa Feira é sempre aguardada com
entusiasmo pela comunidade escolar que partici-
pa com alegria, o que garante o sucesso do acon-
tecimento”, observou a diretora.

Dentre as empresas participantes estiveram:
FAPI, Anhanguera e Fortrex, que atua em Sistemas
de Prevenção e Combate a Incêndio.

Professora Iara, diretora da escola Alfredo Pujol

Empresa Fortrex participou da Feira Cultural

AgoraVale

AgoraVale

Embraer leva Phemon
100 e Legacy 500 à
Aeroexpo 2009, no México

A Embraer participou da sétima Exposição e
Convenção In te rnac iona l  de  Av iação ,  em
Acapulco (México) de 3 a 5 de dezembro. A
empresa exibiu o jato executivo Phenom 100 e
o modelo em tamanho real do jato Legacy 500,
na exposição do Aeroporto Internacional de
Acapulco (ACA). “A Embraer tem a satisfação de
participar da AeroExpo 2009, demonstrando seu
comprometimento com o crescente mercado
mexicano com a exibição do jato Phenom 100 e
do modelo do jato Legacy 500", disse Ernest
Edwards, Diretor de Market ing e Vendas da
Embraer para os EUA, Canadá, México e Caribe.

A AeroExpo é um dos mais importantes e sig-
ni f icat ivos eventos mexicanos de aviação e
acontece a cada dois anos. Desde a primeira
edição em 1997, estabeleceu-se como uma
organização sem fins lucrativos, destinando gran-
de parte dos lucros de cada evento para melhorar
as condições de segurança aérea no país.

A Embraer é uma empresa líder na fabricação
de jatos comerciais de até 120 assentos e uma das
maiores exportadoras brasileiras. Com sede em
São José dos Campos, a empresa mantém escri-
tórios, instalações industriais e oficinas de servi-
ços ao cliente no Brasil, China, Estados Unidos,
França, Portugal e Singapura. Fundada em 1969, a
Embraer projeta, desenvolve, fabrica e vende ae-
ronaves para os segmentos de aviação comercial,
aviação executiva e defesa.
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Maura Lídia do Vale é jornalista
e sócia-proprietária da Oficina da Comunicação
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A primeira impressão
é a que fica

Na vida é assim e na comunicação empre-
sarial não poderia ser diferente! A todo tempo
confirmamos essa velha frase. A experiência
ensina que precisamos aproveitar as oportuni-
dades para apresentar nossa empresa e nos-
so trabalho. E nos mostra também que muitas
vezes pecamos quando não nos informamos
sobre quem é nosso cliente.

Conhecer nosso futuro cliente é de extrema
importância para que o primeiro encontro traga
frutos. Porque se faltar conhecimento podemos
“assustar”. Digo isso, porque é difícil mesmo
medir o quanto devemos sofisticar ou não nos-
sa apresentação. O portifól io, por exemplo,
pode ser digital, impresso, pode ser apenas
um folder. Muitas vezes, para causar uma boa
primeira impressão, sofisticamos demais e o
cliente pode acabar se equivocando. Pensan-
do que o investimento para a contratação seria
muito alto, diante de tanta tecnologia. A pes-
quisa prévia do cliente facilita e muito esses
“erros de comunicação”. Outra observação que
deve ser feita é em relação à roupa. Todo mun-
do concorda que temos que estar bem vesti-
dos, isso é fato. Mas, será que estamos vesti-
dos adequadamente? Em sua palestra realiza-
da em Pinda, Dr. Lair Ribeiro citou essa ques-
tão da roupa. É preciso criar empatia com o
cliente e talvez, se errarmos na primeira vez,
talvez não tenhamos outra oportunidade.

Penso que a comunicação seja algo mara-
vilhoso, mas também cheia de códigos que se
aprendermos a utilizar de forma correta pode-
mos conquistar muitos clientes e pessoas a
nosso redor. E lembrando sempre, que a ima-
gem da empresa quem faz são os colaborado-
res, como você tem vendido sua empresa?

A sensação de ouvir um comentário que não
combina com a missão e visão da empresa é
muito ruim, então a preocupação com essa pri-
meira impressão deve ser constante em todas
as primeiras visitas. Antes de visitar um clien-
te, tente pesquisar sobre ele, tenho certeza que
a comunicação será bem mais eficaz e frutos
aparecerão.

Time de vôlei do SESI-SP comemora ano vitorioso

Da esq. p/ a dir., os jogadores Jeffe, Anderson, Luzia Helena J.
Pamplona de Menezes Skaf, esposa ao lado de Paulo Skaf,

presidente da Fiesp e do SESI-SP, e os jogadores Filipe e Léo

Flavio Martin

A equipe de vôlei masculino do SESI-SP
comemorou os resultados positivos obtidos em
2009 em um almoço com o presidente da Fiesp
e do SESI-SP, Paulo Skaf, na sede da Fiesp,
localizada na avenida Paulista, em São Paulo.

O time foi campeão do Super Paulistão 2009,
no final de outubro, e da Copa São Paulo, em
agosto desse ano. A contratação do time adul-
to do SESI-SP foi anunciada em 13 de maio de
2009 e integra a estratégia de reforçar os valo-
res do esporte entre os estudantes da rede
escolar da entidade e os alunos do programa
SESI Atleta do Futuro. “Para despertar o inte-
resse máximo dos nossos 120 mil alunos e dos
jovens da sociedade em geral, entramos na
área de esporte de rendimento. O objetivo é
mostrar que a prática esportiva faz parte da
educação de qualidade”, afirma Paulo Skaf, pre-
sidente da Fiesp e do SESI-SP.

ACIT lança novo portal com mais
serviços para consumidores de Taubaté

Em evento organizado pela Associação Comer-
cial e Industrial de Taubaté (ACIT) foi lançado o novo
portal Taubaté (www.taubate.com.br), que recebeu
um visual moderno e mais dinâmico, aliado às no-
vas tendências da comunicação digital.

Para a presidente da ACIT, Rogéria Ribeiro, o
novo site tem a preocupação de proporcionar uma
importante ferramenta para que empresários fa-
çam bons negócios. “Nosso objetivo é atuar como

um agente de desenvolvimento e facilitar contato
para que micro e pequenas empresas também
sejam estimuladas”, completou.

O portal Taubaté existe há seis anos e é de-
senvolvido e trabalhado por uma equipe integra-
da de comunicação da própria ACIT. “Além de
buscar posicionar informações importantes sobre
a cidade, o nosso site apresenta agora uma nova
gama de serviços”, explicou Heitor Botan, que
integra a equipe responsável.

Atualmente o portal registra cerca de 60 mil
acessos mensalmente e as seções mais procu-
radas são: Notícias, Empregos e Cinemas. “Nos-
sa intenção é que o internauta encontre mais ser-
viços, novos conteúdos, variados formatos de no-
tícias e novas oportunidades de negócio”, afirmou
Botan.

Segundo ele, entre as novas seções criadas
estão: Seção Guia, Sobretudo, Eu repórter e Ser-
viços, apresentando assuntos variados como moda,
cultura, agenda, comportamento, culinária, decora-
ção e utilidade pública.

Equipe de Comunicação da ACIT que reformolou o site

Alexandre Pió

Spaço Zen é destaque no Hotel Clube dos 500
Mariana Santoro Batochio, proprietária do

Hotel e Golf  Clube dos 500, inaugurou um novo
espaço em seu hotel, em Guaratinguetá. Tra-
ta-se do “SPAÇO ZEN”, um local ideal para me-
ditação, massagens pré-agendadas, leituras
em redes ou futons, hidro ao ar livre, aulas de
Tai-Chi-Chuan, Yoga e alongamento. As ativi-
dades acontecem num espaço decorado e pla-
nejado com muito bom gosto e em harmonia

com a bela natureza do local.
Outro destaque do empreendimento é a

pizzaria Bella Emília, um novo espaço no ho-
tel, que entrou em funcionamento nesta sema-
na. A pizzaria abrirá a partir das 19h, todos os
finais de semana com deliciosas pizzas e mú-
sica ao vivo.

Informações pelo telefone (12) 3132-3555
e no site: www.hotelegolfclubedos500.com.br.

Informação e Variedades
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Empresa Contécnica inicia projeto
executivo do rebaixamento da linha em Pinda

A Empresa Contécnica Consultoria Técnica, de Belo Horizonte (MG) iniciará a execução do projeto executivo para rebaixamento da linha férrea em
Pindamonhangaba. A empresa terá 180 dias para entregar o material à Prefeitura de Pindamonhangaba e seus serviços estão avaliados em R$ 2,1 milhões.

Após a execução do projeto executivo, a Pre-
feitura terá condições técnicas de iniciar as obras
e detalhar o seu custo total ,  bem como o
cronograma físico-financeiro.

No estudo de viabilidade sócio-econômica,
realizado em meados de 2008, o DNIT (Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
analisou detalhadamente a proposta de rebaixa-
mento e também a construção de túneis
ou um anel de desvio da linha férrea e
detectou que a primeira opção seria a
melhor para a cidade.

Segundo o órgão do Governo Fede-
ral, o rebaixamento acabará com os pro-
blemas causados pela travessia de for-
ma definitiva, proporcionará ganhos ao
município, além de ser opção mais ba-
rata. O DNIT afirmou ainda que a constru-
ção de túneis e anel de desvio seriam
opções que apenas amenizariam o des-
conforto da travessia dos trens.

Parte da verba para o projeto execu-
tivo foi obtida em maio deste ano, quan-
do o órgão liberou R$ 2 milhões para o
município e o restante seria
complementado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Sobre o rebaixamento
Cerca de 2,7 km de trilhos da Rede Ferroviária

serão rebaixados para a execução dessa obra, que
terá duas rampas de inclinação – uma pouco à fren-
te do viaduto do Mombaça seguindo por 600 metros
até as proximidades da rua Dr. Campos Salles, e
outra nas proximidades do viaduto do Castolira/Vila
Suíça com mais 600 metros até as proximidades da

rua Ministro João Romeiro Neto (Pq Ipê).
Deste modo, o trem poderá descer e subir nor-

malmente com um grau de inclinação considerado
leve e adequado por especialistas. A área que fica-
rá 100% rebaixada será de 1,5km entre as ruas Cam-
pos Salles e Ministro João Romeiro Neto. No local
será construído um boulevard, além de uma aveni-
da que vai cortar a região central e facilitar o tráfego

de veículos, dando mais agilidade e flui-
dez ao tráfego de veículos.

Sobre a empresa
A CONTÉCNICA Consultoria Técnica

Ltda. é uma empresa de engenharia con-
sultiva, fundada em 1987, com a finalidade
de direcionar suas atividades para o de-
senvolvimento de projetos, planos e pro-
gramas multidisciplinares integrados na
engenharia.

A empresa é certificada no Sistema de
Gerenciamento da Qualidade NBR ISO
9001:2000, desde dezembro de 2003 e tem
uma política voltada à satisfação das ne-
cessidades e expectativas de seus clien-
tes, à garantia da qualidade do produto, à
preservação dos princípios da qualidade
técnica executiva e ao aprimoramento dos
processos técnicos e administrativos.

Divulgação/PMP
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Volkswagen comemora a produção de
5 milhões de veículos produzidos em Taubaté
Cinco milhões de veículos produzidos na unidade de Taubaté. Esse marco histórico foi comemorado pela Volkswagen do Brasil, quando saiu da linha de
produção o novo Gol Power 1,6, de cor vermelha e total flex. Para celebrar essa marca, a empresa reuniu diretores, colaboradores e a imprensa regional.

“A conquista é motivo de or-
gulho para todos nós e mostra a
nossa capacidade de produzir
em alta escala e com qualidade
na condição de uma das mais
modernas unidades do grupo VW
em todo o  mundo” ,  ressa l tou
Frank Sowade, diretor da fábrica.

Inaugurada em 1976, a planta
de Taubaté começou a produzir
carros em dezembro de 1978,
com o Passat. Desde então, to-
das as gerações do Gol, além da
Parati e Saveiro foram fabricadas
em Taubaté. Para iniciar a produ-
ção do Novo Gol e do Voyage, a
unidade passou por um proces-
so de modernização, recebendo
mais de 400 robôs e elevando
sua capac idade de  p rodução
para 1.050 veículos por dia.

O volume produzido em Taubaté representa
hoje 15% de toda a frota nacional de automó-
veis (32,7 milhões) e supera a frota da capital
paulista, estimada hoje em 4,3 milhões.

Segundo o gerente de Recursos Humanos,
Marco Aurél io de Castro, o marco histórico
deve-se também à qualificação e à dedicação
de seus colaboradores, bem como à flexibili-
dade obtida através de acordos trabalhistas
para atender às demandas de mercado. “Por
isso, nós investimos continuamente no desen-

Foto histórica marcou a comemoração do carro de número 5.000.000 com os colaboradores

Lucas Ruiz Lacaz

volvimento profissional e no bem-estar de nos-
sos empregados”, afirmou.

Novos investimentos
A  comemoração marcou também o anúncio

oficial de novos investimentos da montadora
no Brasil, da ordem de R$ 6,2 bilhões, progra-
mados para os próximos cinco anos.

De acordo com o diretor da unidade de
Taubaté, Frank Sowade, ainda não é possível
prever quanto será investido na região, mas
60% dos valores serão direcionados a novos
produtos e os outros 40%, voltados para a

melhoria da estrutura e da capa-
cidade de produção nas quatro
fábricas que a montadora mantém
no país.

Para o presidente da empre-
sa no Brasil, Thomas Schmall,
“em 2010 cresceremos significa-
tivamente no Brasil e ganhare-
mos part ic ipação de mercado,
pois o nosso objetivo é vender
um milhão de veículos por ano
no Brasil até 2014”.

A fábrica de Taubaté emprega
atualmente 5,2 mil trabalhadores.
Em 2009, a empresa contratou
140 novos funcionários e efetivou
outros 920, somente na planta de
Taubaté.

VW Taubaté modernizou-se recebendo recentemente
mais de 400 robôs em sua linha de produção

Lucas Ruiz Lacaz

TIM reinaugura maior loja do Vale do
Paraíba, no Center Vale Shopping

A TIM reinaugurou a maior loja da operado-
ra na região do Vale do Paraíba, localizada no
Center Vale Shopping, em São José dos Cam-
pos. Considerada uma das principais referên-
cias do atendimento da TIM no Vale, a loja do
Center Vale reabre após reestruturação interna
e reformulação dos serviços oferecidos.

Com 100 m² e 12 funcionários, a loja passa
a ser categoria Premiun, o que significa que
estará apta a oferecer todos os principais ser-
viços e produtos da TIM aos seus clientes.
Entre os serviços oferecidos estão: emissão
de 2ª via de conta, troca de chip, venda de

pacotes, aparelhos e acessórios, entre outros.
A equipe passou por amplo treinamento no

período de reforma para assumir  serv iços
especial izados em vendas, convergência e
3G*. A loja oferece ainda extenso portifólio de
aparelhos,  d isponib i l izando aos c l ientes a
tecnologia mais atual existente no mercado.

Com a bandeira Cell Store, a loja será ad-
ministrada pela rede de mesmo nome, que
conta atualmente com um total de oito pontos-
de-venda na região e está posicionada como
uma das maiores redes de lojas TIM do Esta-
do de São Paulo.

Anuncie no ValeEmpresarial 3648-42523648-42523648-42523648-42523648-4252Ligue

Artesãos do Vale
exibem trabalho em
Feira na Ferroviária

Acontece no domingo, dia 13, no Ginásio da As-
sociação Atlética Ferroviária, em Pindamonhangaba,
a 14ª edição da Feira de Artesanatos. O evento tem
entrada franca e acontece das 9h às 19h, com a pre-
sença de 110 artesãos das cidades de Taubaté,
Tremembé, São José dos Campos, Caçapava, Cu-
nha, Roseira, Guaratinguetá e Pindamonhangaba.

No local, o público encontrará artesanatos em
biscuit, bordados em geral, cestaria, bijuterias, ce-
râmicas, arte em madeira, pintura em tecido, fuxico,
tricô, crochê, arte com bambu e arte em papel e
reciclados. No setor de alimentação, as atrações são
os doces, bombons, tortas, salgados, licores, em-
butidos exóticos, pão caseiro, sequilhos e balas.

Durante a Feira diversas apresentações serão
realizadas, como: Grupo de Capoeira da APAE,
Dupla Heron e Heitor, Dança do Ventre grupo Yalabina
e Balet Julia Pyles. O evento, organizado pela Visu-
al Produções, tem apoio da Associação Atlética Fer-
roviária, Center Print Gráfica e do Departamento de
Turismo da  Prefeitura de Pindamonhangaba. Outras
informações pelo telefone 3642-3929.
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Alexandre Pió
Responsabilidade Social

Monsanto comemora seis anos de atuação
na Fundhas com exposição de trabalho
 Presente há mais de 30 anos na economia de São José dos Campos, empresa é destaque em respon-

sabilidade social e investiu nos últimos 13 anos quase U$ 1 milhão em projetos que beneficiaram
diretamente as comunidades próximas à unidade.

A Cidade do Sol
AUTOR: KHALED HOSSEINI
EDITORA: NOVA FRONTEIRA
- Relata o terror da guerra no Afeganistão, na pele

de duas mulheres que têm o destino cruzado e inici-
am uma amizade sólida e verdadeira. É escrito com
tal detalhismo que dá para sentir o cheiro da comida,
o barulho da guerra, a intensidade do amor, tal qual o
desafio de ser mulher em meio à Guerra no Oriente
Médio. O livro é tão envolvente e fascinante que con-
clui a leitura em dois dias.

O Vendedor de Sonhos
AUTOR: Augusto Cury
EDITORA: Academia de Inteligência
- Muito mais difícil do que vender sonhos é comprá-

los. Esse livro mostra que isso ainda é possível, afi-
nal, através dos sonhos é que podemos obter a reali-
dade. Quanto maior o sonho, maior a satisfação em
realizá-lo.

SEST SENAT realizou
Transporte e Cidadania

Um grande público compareceu na unidade do
SEST/SENAT em Taubaté no evento denominado
Transporte e Cidadania. Com entrada franca, du-
rante todo o sábado, dia 5, a entidade reuniu diver-
sos serviços de saúde, lazer e cidadania como:
Avaliação Bucal – Unidade Móvel, Aferição de Pres-
são Arterial, Teste de Glicemia, Avaliação Nutricional
– IMC, Corte de Cabelo, Emissão de Carteira de
Trabalho, Cadastro no Emprega São Paulo, Orien-
tações Jurídicas, Oficina de Pipas, Histórias em Qua-
drinhos, Sessão de Cinema Infantil e atividades
esportivas como futsal e voleibol.

A colaboração desta edição é da
diretora do SEST SENAT Taubaté,
Dirce Cordeiro Carvalho de Souza

2002 pelo Monsanto
Fund, o fundo social
da Monsanto para
ações de responsabi-
lidade social. A unida-
de foi inaugurada em
8 de novembro de
2003 e passou a aten-
der 120 crianças de 7
a 14 anos, moradoras
dos bairros Limoeiro,
Jardim Pôr do Sol, Jar-
dim das Indústrias e
Jardim Alvorada.

 A Fundhas é uma
instituição sem fins lucrativos, mantida pela Prefeitu-
ra de São José dos Campos, que atende cerca de
8.000 crianças e adolescentes, de 7 a 18 anos, em
unidades regionalizadas.

Sobre a Monsanto
Instalada em São José dos Campos (SP) há 32

anos, a Monsanto comemora o sucesso de suas
parcerias com as comunidades vizinhas à unidade
industrial. Desde a implantação da unidade na cida-
de, em 1976, a empresa realizou investimentos
focados na ampliação da qualidade de vida dos
moradores dos bairros vizinhos à fábrica.

As ações e investimentos nas áreas social,
ambiental e educacional foram definidos a partir de
projetos apresentados pelo Poder Público Munici-
pal, instituições organizadas que recebem o apoio
da Monsanto, ou por iniciativa da própria empresa
que detecta as necessidades dos moradores do

bairro e adota planos
de ação com apoio da
municipalidade.

Somente entre
1996 e 2008 foram in-
vestidos mais de US$
900 mil em ações de
educação, saúde,
meio ambiente, segu-
rança e de responsa-
bilidade social junto
às comunidades dos
bairros Jardim Pôr do
Sol e Limoeiro.

Crianças recebem certificado na Fundhas mantida pela empresa

Fotos DivulgaçãoA Fundhas-
Monsanto realizou em
comemoração aos
seis anos de parceria
da instituição pública
com a empresa de São
José dos Campos,
mais uma edição da
Expo Fundhas, uma
exposição com apre-
sentações dos traba-
lhos e atividades reali-
zados durante todo o
ano.

O evento contou
com mostras dos projetos “Cuidando do Nosso Es-
paço”, “Revitalização de Nascentes” e “Brigada Mi-
rim do Meio Ambiente” com fotos das atividades
vivenciadas pelas crianças e adolescentes do Nú-
cleo de Comunicação, além de apresentações mu-
sicais de dança.

Durante a Expo Fundhas, os alunos da unidade
Monsanto ainda distribuíram folhetos sobre os cui-
dados com o meio ambiente e a revista trimestral
Fanzine, produzida pelo Núcleo de Comunicação.

Outra atração foi o juramento dos 40 alunos da
unidade que atuam voluntariamente na Brigada Mi-
rim do Meio Ambiente e que receberam os certifica-
dos de participação e os coletes de “Fiscais da
Natureza”, canetas e blocos de anotações doados
pela Monsanto, tornando-se protagonistas em defe-
sa do Meio Ambiente.

Sobre a Fundhas-Monsanto
Em 2002, a

Monsanto de São José
dos Campos iniciou
uma importante parce-
ria com a Fundação
Hélio Augusto de Sou-
za (Fundhas) para a
implantação de uma
unidade da Fundação
no bairro Limoeiro, vi-
zinho à fábrica.

Essa parceria foi
possível com a doa-
ção de US$ 75 mil em Exposição recebeu grande público na entidade
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Taubaté ultrapassa 200 mil eleitores e
eleições municipais terão segundo turno

Mulheres podem definir as próximas eleições municipais de Taubaté

Segundo dados do Tribunal Eleitoral Regi-
onal (TRE), a cidade de Taubaté encerrou o mês
de novembro de 2009 com 200.072 eleitores,
credenciando-se, dessa forma, para compor o
seleto grupo de cidades brasileiras onde as
e le ições  ocor rem em
dois turnos.

Com o crescimento do
eleitorado, a lógica das
eleições municipais ga-
nha uma nova dinâmica,
merecendo um planeja-
mento e estratégia dife-
renciada por parte dos
partidos e polít icos en-
volvidos nos pleitos da

cidade.
O quadro apresentado pelo TRE da posição

do cadastro de eleitores do último dia do mês
de novembro de 2009, por sexo e faixa etária,
é o seguinte:

Outra curiosidade no eleitorado de Taubaté
é o número de mulheres aptas para votar, que
hoje totaliza 52% da lista de eleitores, poden-
do, dessa forma, definir os rumos das próxi-
mas eleições municipais.

Dos 5.563 municípios do país, 77 têm mais
de 200 mil eleitores e podem ter segundo tur-
no nas eleições municipais, caso nenhum dos
candidatos tenha maioria absoluta de votos
válidos no primeiro turno.

Palmas e Boa Vista são as únicas capitais

que têm menos de 200 mil eleitores.
A cidade de São Paulo é a capital com mai-

or número de eleitores: são exatos 8.287.824
aptos a votar.

Com a ascensão de Taubaté, o Estado de
São Paulo conta agora com 22 municípios com
mais de 200 mil eleitores.

No Vale do Paraíba, São José dos Campos, hoje
com 423.232 eleitores, já integrava a lista das cida-
des brasileiras com um número de eleitores sufici-
entes para realizar eleições em dois turnos.

Incubadora de São
José aceita inscrição
até o dia 21 de dezembro

As empresas interessadas em se instalar no Cen-
tro Empresarial I e Central de Incubadoras, que está
sendo construído no Parque Tecnológico Riugi
Kogima, em São José dos Campos, têm até o dia
21 de dezembro para se inscrever. O edital,
direcionado a micro-empresas e pequenas empre-
sas de pequeno, médio porte, prevê a captação de
50 empresas de base tecnológica, que serão insta-
ladas no Centro Empresarial a partir do dia 1° de
março de 2010.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico do município, a expectativa é de que sejam
gerados 300 empregos diretos.

O Centro Empresarial terá 5 mil metros quadra-
dos de área construída e já recebeu investimento
de cerca de R$ 4,6 milhões nas obras de implanta-
ção de espaços de até 300 metros quadrados, que
serão disponibilizados para as empresas
selecionadas. O espaço está recebendo atualmen-
te os serviços de colocação de piso, banheiros, ins-
talações elétricas e hidráulicas.

Os escolhidos no processo pagarão R$ 10 por
metro quadrado ocupado, a título de “contribuição
associativa”, e receberão suporte técnico para o
gerenciamento do negócio.

Inscrição - Os interessados devem se inscrever
até às 17 horas do dia 21, sendo necessário entre-
gar envelopes com os documentos de qualificação
técnica e habilitação, na recepção do Núcleo do Par-
que Tecnológico. O endereço é rodovia Presidente
Dutra, km 137,8, no Distrito de Eugênio de Melo.

Faixa etária Feminino Masculino Não informado Total
Com 16 anos 97 81 0 178
Com 17 anos 411 366 0 777
De 18 a 24 anos 14.882 14.413 0 29.295
De 25 a 34 anos 25.132 23.248 0 48.380
De 35 a 44 anos 21.253 19.703 47 41.003
De 45 a 59 anos 26.155 23.637 234 50.026
De 60 a 69 anos 9.272 8.208 107 17.587
Maiores de 69 anos 7.083 5.629 114 12.826
TOTAL 104.285 95.285 502 200.072
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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

Paulo Skaf e Torino participam de formatura de mais de 2.000 alunos em Guará

Com investimento de R$ 1,3 milhão,
Shopping Colinas amplia com novas lojas em São José

Referência no Vale do Paraíba, como um centro de compras diferenciado, o Shopping Colinas de São José dos Campos ampliou o mix
para este final de ano com a abertura de duas novas lojas. O setor de acessórios foi incrementado com a inauguração da loja Vivara

e o setor de roupas íntimas passa a contar com a grife Scala.

Vivara -  Localizada em uma ampla loja no piso
térreo, com vitrines que permitem o acesso do cli-
ente pelos dois corredores do Shopping, a Vivara,
a maior rede de joalheria do Brasil oferece peças dife-
renciadas, com design único, moderno e inovador.

Scala -  A grife de moda íntima Scala foi inaugura-
da recentemente com um coquetel para convidados
e clientes. A loja está operando no piso superior,
com a nova coleção Primavera/ Verão para roupas
íntimas e peças básicas. A Scala oferece peças que
possuem informação de moda, ao mesmo tempo
em que são extremamente confortáveis, com
lingeries aderentes, práticas e sem costuras laterais,
não deixando marcas na pele.

Além das duas novas grifes, o Shopping Colinas
voltou a contar com a qualidade e o sabor da Torteria
Haguanaboka, instalada na Praça de Alimentação. A
loja passou por uma revitalização e está com um
layout mais moderno e atraente.

Com as duas novas lojas e a reforma da Torteria
Haguanaboka, o Shopping Colinas recebeu investi-

mentos de R$ 1,3 milhão e registrou a geração de
20 vagas de empregos diretos.

Sobre o Shopping Colinas
O Shopping Colinas completou doze anos em

maio de 2009, confirmando sua vocação em ser um
centro de compras diferenciado, com um mix de
lojas que contempla algumas das principais grifes
de moda do país. O estabelecimento conta atual-
mente com cerca de 140 lojas e uma praça de ali-
mentação contendo marcas conceituadas da
gastronomia nacional.

O local recebe mensalmente cerca de 860 mil
pessoas e também se orgulha de ter implantado uma
nova política de entretenimento na cidade de São
José dos Campos, ao se tornar o primeiro shopping
que alia compras, lazer e cultura, promovendo fre-
quentemente exposições, mostras, apresentações
de teatro e dança em suas dependências.

O Presidente da FIESP e SENAI/
SP, empresário Paulo Skaf e o Dire-
tor do SENAI Pinda Paulo Sério Torino
participaram em Guaratinguetá, na
Igreja Assembleia de Deus Bom Reti-
ro, da formatura da EMETEP - Escola
Municipal Profissionalizante de
Guaratinguetá.

O evento contou com a presença do
prefeito Junior Filipo e do vice, Miguel
Sampaio, que ao lado de Skaf e Torino
entregaram de mais de 2.000 certifica-
dos aos formandos dos cursos
profissionalizantes municipais. Desse
total, 1.345 certificações foram de cur-
sos em convênio com o SENAI de
Pindamonhangaba, nas áreas da
informática, construção civil, costura,

Senai de Pinda realizou convênio com Guaratinguetá, garantindo a
formatura de centenas de estudantes

Divulgação

administração, entre outras.
Durante o evento, Paulo Skaf falou aos formandos

sobre “a importância da Educação, e que somente
ela promove verdadeiramente a mudança na vida
das pessoas”, e publicamente assumiu o compro-
misso, em nome do SENAI de São Paulo, de ampli-
ar ainda mais o atendimento ao município de
Guaratinguetá, incluindo também serviços do SESI.

“Fizemos em 2009 um trabalho muito grande em
Guará, com mais de 60 turmas gratuitas para qualifi-
car as pessoas da cidade, e todas as metas para
2010 serão executadas, pois temos a certeza que
com isso estamos realmente gerando oportunida-
des para toda a comunidade”, afirmou Torino, que

parabenizou também a política do prefeito Junior
Filipo e Miguel Sampaio, que segundo ele, em pouco
tempo já definiram o ensino profissionalizante, como
sendo uma das grandes metas para esse mandato.

Fachada da moderna Joalheria Vivara

Divulgação

SESC São José traz diversas
atrações para o final de ano

Com uma agenda variada de apresentações, o
SESC São José dos Campos realiza durante o mês
de dezembro atrações para todos os gostos e
públicos. Recentemente, o auditório do Sesc re-
cebeu o espetáculo “A Noite dos Palhaços Mudos”,
com Grupo La Mínima, uma adaptação do quadri-
nho do cartunista Laerte para o teatro.

A apresentação é formada pelos atores Domin-
gos Montagner e Fernando Sampaio e a monta-
gem é dirigida por Alvaro Assad.

A partir da comicidade física, da lógica do ab-
surdo e do humor sem palavras, a peça traz os
conflitos entre as intolerâncias urbanas e o univer-
so irreverente do palhaço, com base no argumen-
to da HQ original, publicada em 1987, na Revista
Circo. Confira as demais atrações do mês através
do telefone 12.3904.2000. O SESC  fica na Av. Dr.
Adhemar de Barros, 999 – Jd. São Dimas.

Fotos Divulgação



Página 07Página 07Página 07Página 07Página 07Vale Empresarial

American Tips
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Professor Nelson Geraldo - Entre em contato:
nelsongeraldo13@hotmail.com / 9148-7888

Hi, you all, we are going to talk a little bit about
numbers.

I received some e-mails about doubts.
So, let’s learn?  
 
 Correct way to write the dates in English.

6.15.00   ou   6-15-00   ou   6/15/00
June 15, 2000

 O mês vem sempre antes do dia, tanto na forma
abreviada como  por extenso.

Por extenso, a vírgula é sempre empregue
a seguir ao dia.

Da mesma forma, o mês é sempre escrito com
letra maiúscula.

 
It is the correct way to say the dates in English

June 30, 1978 June (the) thirtieth, nineteen
seventy-eight

June 12, 1999 June (the) twelfth, nineteen
ninety-nine

June 15, 2000 June (the) fifteenth, two thousand

O artigo definido the é facultativo.
O dia do mês é sempre lido como numeral

ordinal.

Many students don´t know how to say some years
in English,so here you have them.

1506 fifteen oh six
1601 sixteen oh one
1703 seventeen oh three
1807 eighteen oh seven
1909 nineteen oh nine
1999 nineteen ninety-nine
2009 (the year) two thousand nine

Abimaq lança Guia de Negócios e mostra
força do setor de bens de capital na região
Com a proposta de apresentar empresas voltadas ao setor de bens de capital e assim criar oportuni-
dades de negócios, foi lançado em São José dos Campos, pela regional da Abimaq (Associação da

Indústria de Máquinas e Equipamentos), o Guia de Negócios 2010 / 2011 Vale do Paraíba.
O guia é um catálogo que apresenta informações

detalhadas sobre as indústrias do setor de máqui-
nas e equipamentos da região do Vale do Paraíba,
com orientações
para consulta,
empresas associ-
adas, produtos e
fabricantes, além
de pesquisas e
câmaras voltadas
às diversas áreas
abrangidas pelo
setor de bens de
capital.

A publicação
também apresen-
ta ao público o sis-
tema Abimaq,
composto pelo
Sindicado Nacio-
nal da Indústria de Máquinas (Sindmaq), o Instituto
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da In-
dústria de Máquinas e Equipamentos (Ipdmaq), e a
Trademaq – empresa que concentra as atividades
comerciais da Abimaq, como eventos, feiras de ne-
gócios e publicações técnicas.

Para o vice-presidente regional da Abimaq, Má-

rio Sarraf, a ideia é fundamental para que os agen-
tes do fomento tecnológico, entre eles o Parque
Tecnológico de São José dos Campos, enquadrem

as indústrias de
máquinas e equi-
pamentos dentro
dos programas de
acolhimento e in-
centivo.

“Este guia apre-
senta as empresas
de nosso setor e
uma pesquisa que
mostra a diversida-
de e a potencia-
lidade das indús-
trias de nossa re-
gião. O diagnósti-
co geral é a ne-
cessidade de

agregar valor tecnológico aos produtos e proces-
sos”, avaliou.

Segundo Sarraf, as ações previstas para o próxi-
mo biênio para o setor na região visam o incentivo à
formação profissional, o fomento tecnológico e a
expansão de negócios para a atração de mais in-
vestimentos ao setor.

AgoraVale

Autoridades compõem a mesa durante o lançamento do Guia de Negócios

Programa educativo e ambiental da Novelis
diploma 2 mil crianças em Pinda

Através de importante projeto desenvolvi-
do pela indústria Novelis, mais de 2 mil crian-
ças de Pindamonhangaba receberam o diplo-
ma especial de “Doutores mirins em Ecologia”.
Tratam-se de alunos da 4ª série do Ensino Fun-
damental das escolas das redes estadual, mu-
nicipal e particular do município.

O evento faz parte do projeto “A Sociedade
do Amanhã” criado há 10 anos e que visa for-
mar cidadãos do futuro conscientes da nova
realidade global que é a sustentabilidade do
planeta. O programa de educação ambiental
tem a parcer ia  da Nove l is  que aposta  na
conscientização para desenvolver nos estu-
dantes essa visão de integração com sua co-
munidade.

“Esse é um evento muito especial pra nós.
São 2 mil crianças que estão expostas a esse
processo de educação ambiental e serão se-
res preparados para respeitar e proteger o
meio ambiente. Foi feito um trabalho dentro das
esco las,  com os pro-
fessores  e  com a
Novelis fazendo acom-
panhamento”, comentou
José Antenor de Sou-
za, gerente de Saúde,
Segurança e Meio Am-
biente da Novelis.

Segundo Antenor, as
crianças têm a capaci-
dade de mudar o com-
por tamento dos pa is ,
dos adultos, das pes-

soas que a cercam. “Elas comentam, elas in-
terferem, e invariavelmente as crianças mos-
tram-se mais sábias, sabem o que é certo e
fazem o que é certo, cobrando atitudes com
relação à ecologia.”, disse.

José Antenor, gerente de Meio Ambiente da Novelis
entrega diploma à estudante Ana Melina dos Santos

AgoraVale

Sem a nota do ENEM, UNITAU
realiza o Vestibular 2010

A Universidade de Taubaté (UNITAU) não utiliza-
rá a nota do Enem (Exame Nacional de Ensino
Médio) na composição do resultado de seu Vesti-
bular 2010, realizado em 12 de dezembro. A medi-
da foi adotada devido à mudança da data da prova
e da divulgação do resultado do Enem que, se-
gundo o MEC, será em fevereiro.

“Se fôssemos esperar o resultado do Enem,
iríamos atrasar todo o cronograma do nosso Vesti-
bular, o que também prejudicaria os alunos no iní-
cio do ano letivo 2010, pois teríamos que adiar o
começo das aulas”, afirma a Profa. Dra Nara Lúcia
Perondi Fortes, presidente da Comissão Perma-
nente de Seleção Acadêmica da UNITAU.

O Vestibular UNITAU 2010 oferece 41 cursos (36
cursos de graduação e cinco superiores de
tecnologia). As novidades deste ano são os cur-
sos de Engenharia de Telecomunicações (ofereci-
do nos períodos vespertino e noturno), de
Tecnologia em Marketing (no período noturno) e
de Enfermagem, que passa a ser oferecido tam-
bém no período noturno.

As matrículas dos aprovados serão efetuadas
nos dias 21 e 22 de dezembro. O ano letivo terá
início no dia 8 de fevereiro.
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Novos Investimentos

Semar aposta no desenvolvimento com
inauguração da segunda loja em Pinda

A rede Semar de Supermercados inaugurou em Pindamonhangaba a sua segunda unidade,
situada no bairro do Santana. Bem localizado estrategicamente numa área construída de 5 mil metros

quadrados, a nova unidade, segundo os responsáveis pelo empreendimento, é reflexo do
forte movimento da primeira unidade, que fica no Alto do Cardoso.

“Já temos uma unidade em Pindamonhangaba e
o sucesso dela fez com que escolhêssemos im-
plantar mais uma loja aqui”, explica a encarregada
de Marketing da rede, Alessandra Medina de Olivei-
ra. A nova unidade gerou cerca de 140 novos pos-
tos de trabalho no município.

Com relação às funcionalidades da nova loja,
Alessandra destaca que a unidade do Santana
é maior e mais confortável e que um diferenci-
al destacado é a identidade visual do prédio.
“Nossa intenção é melhorar cada vez mais o
atendimento e a satisfação aos consumidores.
Acreditamos no potencial da cidade e estamos
aqui para atender as necessidades dos nos-
sos clientes, com o nosso diferencial que são
as super ofertas”, completa.

Além do amplo estacionamento, a novida-
de 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 horário de funcionamento da uni-
dade é das 8 às 22 horas (segunda a sábado)
e das 8 às 20 horas (domingos e feriados).

Grupo Semar
 A encarregada pela área de Marketing in-

formou que as perspectivas da rede para 2010
incluem a inauguração de duas novas lojas na
região, com a geração de novos empregos.

O Grupo Semar iniciou-se com uma única
loja na cidade de Suzano, e o sucesso notá-
vel fez com que a família acreditasse no cres-
cimento do varejo. Hoje, o grupo atua com 16
un idades  espa lhadas  por  Suzano,
I taquaquecetuba, São Miguel,  Guaianazes,
Mogi das Cruzes, Mauá, Santa Isabel, Pinda,
Taubaté e nas três cidades do Litoral Norte:
Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.

Inaugurado em 1° de dezembro, nova unidade do Semar vem recebendo diariamente centenas de consumidores

AgoraVale

Eng. de Automação Especializado
Graduação completa em Engenharia Elétrica, Ele-

trônica, Controle e Automação ou Mecatrônica, Co-
nhecimentos em Autocad e PLC e sólida experiên-
cia na supervisão e execução de projetos de enge-
nharia de automação e outras ações do setor. Vaga
para Pindamonhangaba.

Coordenador de Custos
Formação superior em Economia, Administração

ou Ciências Contábeis. Sólida experiência em análi-
se econômica do produto, estrutura de custos, for-
mação de preços de venda, margem de contribui-
ção, entre outros conhecimentos. Inglês avançado
e amplo domínio de Excel. Vaga também disponí-
vel para pessoa com deficiência.

Gerente de Planejamento
Formação superior em engenharia, inglês fluen-

te e desejável espanhol. Experiência com rotinas
de planejamento e controle de produção na área
aeronáutica.

Gerente Regional de Atendimento
Formação superior completa em Administração

de Empresas, Economia ou áreas afins. Experiên-
cia gerenciando grandes equipes de  áreas de aten-
dimento ou comercial e disponibilidade para viagens

Gerente de Sistema de Qualidade
Graduação em Engenharia, registrado no CREA,

experiência em implantação, desenvolvimento e
manutenção de Sistemas de Gestão da Qualidade
de múltiplas disciplinas em obras de construção de
unidades industriais nas áreas de petróleo e/ou
petroquímica ou em obras de energia. Vagas para
Pernambuco, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais.

Assistente Financeiro Contábil
Superior Completo ou cursando. Experiência:

conciliação bancária, fluxo de caixa, cálculo de im-
postos e contas a pagar e receber.

Analista de Logística
Formação superior e Inglês Fluente. Experiência

em logística, planejamento de demanda e rotinas
de SAP e Excel Avançado

Analista de Suporte Pleno
Formação: Superior em Administração ou TI. Idi-

omas: Inglês Fluente –oral e escrito. Sólidos conhe-
cimentos em administração de servidores Intel com
Windows e Linux, suporte técnico ao usuário e ou-
tros. Vaga para Taubaté.

Vendedor Técnico Industrial
Vaga para Taubaté. Formação em engenharia

química ou mecânica, inglês avançado, desejável
espanhol e experiência na área de atuação.

Cadastre seu currículum no site:

Papai Noel chega às lojas Villarreal Supermercados
de Cruzeiro e Jacareí em grande carreata

O Villarreal Supermercados promoveu uma
grande festa nas cidades de Cruzeiro e Jacareí,
para anunciar a chegada do Papai Noel. Nas duas
cidades, a chegada foi marcada por muita festa, com
a presença de um trio elétrico que comandou uma
carreata pelos bairros vizinhos e ruas principais,
anunciando a chegada do Papai Noel. O bom velhi-
nho, em cima do trio elétrico, distribuiu balas, piruli-
tos e bexigas para as crianças.

O Papai Noel ficará nas lojas até o dia 23
de dezembro, recebendo os pedidos das cri-
anças. Em Cruzeiro, as crianças encontrarão o
Papai Noel na loja, sempre das 11h às 20h. Em
Jacareí, o Papai Noel poderá ser visitado na
loja diariamente das 16h às 20h.

Campanha Natal Mágico - O Villarreal Su-
permercados está com a campanha institucional

“Natal Mágico Villarreal”. A nova campanha, que
permanecerá nas cinco lojas da rede até o dia
3 de janeiro, envolve diversas ações para ofe-
recer mais produtos e serviços aos clientes no
período que antecede as festas de final de ano.

As lojas situadas nas cidades de São José
dos Campos (Vila Ema e CTA), Jacareí, Taubaté
e Cruzeiro estão com uma decoração especi-
al, priorizando as luzes e cores natalinas, cri-
ando um ambiente envolvente e acolhedor.

Em Cruzeiro, a campanha vai sortear um prê-
mio especial. Nas compras acima de R$ 120,00
nesta loja, os clientes vão concorrer ao sor-
teio de um Palio Fire 0km e cinco TV’s de 29
polegadas, tela Slim. Clientes que pagarem as
compras com o cartão Villarreal MasterCard
terão chances em dobro.

Anuncie no ValeEmpresarial
Entre em contato por e-mail contato@valeempresarial.com.br ou pelo telefone (12)

 3648- 42523648- 42523648- 42523648- 42523648- 4252
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Compras de Natal: Associações Comerciais investem no aquecimento das vendas
Investimentos em decoração, festa para a chegada do Papai Noel, segurança para as compras e sorteio de prêmios são os principais atrativos utilizados para o incentivo e incremento das compras de final de ano nas principais cidades da região.
Dezembro é um mês especial para o comércio. O Vale do Paraíba vem investindo intensamente para o aquecimento das vendas de final de ano. As Associações Comerciais das principais cidades organizaram a chegada do Papai Noel realizando o lançamento oficial da campanha de Natal.
Outro atrativo comum nas principais cidades da região é o sorteio de prêmios para os clientes que realizam as compras nas cidades. Carros 0 Km e barras de ouro são as atrações para os consumidores de Taubaté, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Confira nesta edição as principais realizações das ACIs da região.

Fundação realiza Sonho de Natal
em Campos do Jordão

Papai Noel chega com festas e fogos em Guará

Comércio de Taubaté vai sortear R$ 75 mil
em barras de ouro neste Natal

13º da Prefeitura injeta R$ 2,5 milhões
na economia de Pindamonhangaba

Pinda investe em decoração no Natal sem Igual

Intitulada “Nata de Ouro”, a campanha organizada
pelo comércio de Taubaté e promovida pela ACIT –
Associação Comercial e Industrial da cidade, sorte-
ará R$ 75mil reais em barras de ouro para os consu-
midores, lojistas e vendedores do município.

A promoção foi certificada pela Caixa Econômica
Federal e os consumidores deverão retirar seus cu-
pons em uma das 600 lojas participantes, que estão
identificadas com o material da promoção.

No dia 29 de dezembro, às 15h, no auditório da
ACIT, serão realizados três sorteios. No primeiro prê-
mio, o consumidor sorteado com o cupom correta-
mente preenchido vai ganhar R$ 30 mil reais em bar-
ras de ouro. O segundo prêmio será de R$ 15 mil
reais em barras de ouro e o terceiro prêmio de R$ 5
mil reais, também em barras de ouro. Haverá ainda
prêmios para as lojas e vendedores que estiverem
indicados nos cupons.

Vendas – Uma pesquisa realizada pela ACIT re-
velou que os lojistas de Taubaté esperam

vender até 20% a mais neste Natal, com relação
a 2008. Segundo Luiz Carlos Laureano, economista
e pesquisador do Nupes – Núcleo de Pesquisas
Econômico-Sociais da Unitau, esse otimismo é justi-
ficado por diversos fatores. “Além da recuperação
da economia, a confiança e a intenção de compras
dos consumidores também aumentaram. Percebe-
mos ainda uma redução nas taxas de juros, o que
possibilitou o aumento nas vendas a prazo” explica.

Para Laureano, o bom desempenho do setor au-
tomobilístico, que tem um peso significativo na eco-
nomia da cidade de Taubaté, também colaborou para
a confiança dos consumidores. “Quando a indústria
vai bem, a confiança dos consumidores aumenta,
pois o medo do desemprego é menor; além de que
o maior salário ainda é pago pelas fábricas”.

A Assoc iação Comerc ia l  e  Indust r ia l  de
Pindamonhangaba investiu cerca de R$ 100 mil
no aluguel da nova iluminação de Natal do cen-
tro da cidade. O trabalho foi realizado com lu-
zes e bolas coloridas e a nova iluminação ins-
ta lada  nas  ruas  cen t ra is ,  a lém da  Praça
Monsenhor Marcondes, que esse ano ganha
uma decoração especial.

Para aquecer ainda mais as vendas no co-
mércio, a Campanha “Um Natal sem igual” esta-
rá sorteando um carro zero quilômetro. Para
concorrer, o consumidor deverá comprar um mí-
nimo de R$ 20,00 nas lojas associadas da ACIP
para receber um cupom.

 A expectativa da Associação com os inves-
timentos é que as vendas aumentem cerca de
10% em relação ao ano passado.

Para Marcelo Guerrero, presidente da ACIP,
todas essas ações têm como objetivo o aque-
cimento das vendas de final de ano. “Quere-
mos fortalecer o comércio de Pinda, fazendo
com o que o consumidor invista seu dinheiro
aqu i .  E laborando uma programação
diversificada conseguiremos também atrair con-
sumidores de outras cidades”, salienta.

Papai Noel, Coral e City Tour
Papai Noel e seus doendes chegaram à ci-

dade de trenó no último dia 4 de dezembro,
recebendo o carinho das crianças em sua ca-
sinha, instalada na praça central. A visita pode
ser feita até o dia 23 de dezembro, das 20 às
22h. No dia 6 de dezembro, o Papai Noel che-
gou no Distrito de Moreira César, na Praça São
João.

A novidade na programação desse ano foi a
apresentação do Coral Pequenos Cantores da
Princesa do Norte, no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona  Leopoldina. O Coral é
formado por crianças assistidas pela Casa Pia. Du-
rante todo o mês de dezembro, quem passar pelas
ruas centrais da cidade irá conferir as performances
dos duendes, estátuas vivas e a banda natalina. A
programação cultural acontece no coreto da Praça
Monsenhor Marcondes de 10 a 13 e de 17 a 23 de
dezembro.

Até o dia 20 de dezembro, uma jardineira estará
realizando o City Tour Histórico sob a supervi-
são do Departamento de Turismo da Prefeitu-
ra. O City tour acontece das 19h às 22h, com
saída em frente à Caixa Econômica Federal.

Papai Noel recebe a chave da cidade das mãos do prefeito João Ribeiro e do presidente da Acip, Marcelo Guerrero

AgoraVale

 A segunda parcela do 13º salário dos servidores
públicos municipais será paga no dia 11 de dezem-
bro para 3.050 pessoas. No total, a Prefeitura vai in-
jetar R$ 2,5 milhões na economia da cidade. Dinhei-
ro que os funcionários já sabem onde utilizar. “Achei
isso muito bom porque poderemos antecipar nos-
sas compras de Natal e investir um pouco. Quero
comprar presentes para família, algumas coisas para
casa e guardar um pouco”, disse Ondina Oliveira –
que trabalha há 20 anos na Prefeitura.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômi-
co, Álvaro Staut Neto, o dinheiro extra dos servido-
res públicos e de todos os outros trabalhadores do
município vai impulsionar as vendas do comércio.
“Todos os setores serão beneficiados, sobretudo o
comercial – que se prepara para atrair os consumi-
dores com muitas promoções. Esperamos que esse
fim de ano registre altos índices de atividades eco-
nômicas e que isso contribua para a geração de
empregos e consolidação das nossas empresas”.

A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá (ACEG) promoveu no início do mês
a tradicional chegada do Papai Noel do comércio
da cidade com shows de fogos e brinquedos de
diversão.

Com o tema “Natal Encantado”, a ACEG promo-
ve a campanha promocional que segue até o dia
09 de janeiro de 2010 e sorteará um carro Ford Ka
zero quilômetro. A ação, que também objetiva
incrementar e aquecer as vendas neste período
natalino, realizará o sorteio no próximo dia 09 de
janeiro, às 11h na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.

O presidente da ACEG, Georges Nicolas, espe-
ra um aumento entre 10% a 15% nas vendas natali-
nas em comparação com o ano passado.

Horário Especial
Segundo convenção coletiva acertada entre o

Sindicato dos Empregados no Comércio e o Sin-
dicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, o
funcionamento das lojas do comércio terá horário

diferenciado.
Durante a semana as lojas funcionarão até às

22h, aos sábados até às 18h e no domingo das
10h às 14h. Na véspera do Natal, o horário de funci-
onamento será das 8h15 às 19h.

O Parque do Teleférico da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, na Vila Capivari, será palco de um
bonito e encantado cartão postal para os turistas e
consumidores de Campos do Jordão. Até  o dia 10
janeiro, eles poderão sentir o espírito natalino em
meio a enfeites, flores, luzes, banda, paradas, balé
e shows de alto nível.

É o “Sonho de Natal”, projeto da Fundação Lia
Maria Aguiar, que transformou em vila temática, a área
da estação do teleférico. Tudo foi ambientado para
dar um formato real às imagens que ilustram o conto
“O Quebra Nozes”.

 No interior do parque do teleférico, ficará o “Rei-
no dos Doces”, decorado com muitas floreiras de
bicos de papagaio, conferindo um forte tom verme-
lho à área de circulação. Para se adaptar ao conto, o
prédio da antiga estação terá variados elementos
decorativos afixados às paredes, como balas, bom-
bons e biscoitos. A iluminação em volta será feita
com luzes tipo estrobo, para criar um efeito
envolvente e numa das extremidades da plataforma
de embarque haverá uma árvore com oito metros
de altura. Na plataforma, junto aos trilhos, o turista
poderá conferir os pinheiros decorados pelos co-

merciantes. A Maria Fumaça Baronesa também esta-
rá estacionada e repleta de enfeites. A parte interna da
estação será a corte da Fada Açucarada, com estam-
paria nas paredes, piso especial, lustre feito de pirulito
e o trono de sua Majestade, a Fada. A decoração, feita
em fibra de vidro, foi encomendada no Sul do Brasil e
trazida a Campos por dois caminhões.

No terreno em frente à Praça do Capivari, ao lado
da exposição das mesas de natal, ficará a “Floresta
Nevada”. Ruazinhas enfeitadas com um paisagismo
primoroso terão, no centro, como principal atração,
um bule de três metros de altura e próximo ao lago,
foi criado um labirinto, em formato de um cometa,
onde sua estrela abrigará o presépio. Uma românti-
ca montagem cenográfica vai reproduzir uma vila
européia do século XIX.

Todo esse trabalho tem a criatividade do repre-
sentante da Fundação, Luiz Goshima Filho, que fará
a vila nevar de verdade.

Para os shows e espetáculos será erguida uma
tenda com capacidade para receber um público de
cerca de duas mil pessoas. A parada de Natal, vai
percorrer a Avenida Emílio Ribas com cinco carros
alegóricos e mobilizará 280 crianças.

Presidente da Aceg Georges Nicolas discursa na
abertura do Natal

Divulgação Aceg

A equipe ValeEmpresarial
deseja aos seus leitores, clientes
e amigos os verdadeiros votos de

um feliz e santo Natal. Que
neste momento de reflexão

possamos unir os mais nobres
sentimentos de solidariedade,

paz e fraternidade.

AgoraVale

Em Tremembé Prefeitura e Acitre investem no Natal

Divulgação

Especial Comércio


