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Em São José, Presidente da Petrobras visita
ampliação da Revap e fala sobre o pré-sal

O jornal ValeEmpresarial acompanhou a visita
do Presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli e traz
nessa edição um especial sobre as obras de am-
pliação e modernização da Refinaria Henrique
Lage (Revap), em São José dos Campos.

A Petrobras deverá investir US$ 174 bilhões
nos próximos quatro anos. Gabrielli esteve em
São José para vistoriar as obras de expansão e
modernização da unidade, que é responsável
pelo processamento de 14% de derivados de
petróleo produzido no país e já desempenha
papel determinante na produção oriunda da
camada pré-sal.

Confira especial Petrobras, PAGINAS 08 e 09

Filtro ecológico: Sintex
chega a marca de 800

mil filtros canister

Diretor da empresa Flávio Prudente e colaborador
Com a missão de reduzir a emissão de

hidrocarbonetos e melhorar significativamente os
índices de emissão dos veículos, a Sintex
Automotive, presente há dez anos no Distrito Indus-
trial Dutra, em Pindamonhangaba, fechará 2009 com
a produção de 800 mil filtros canister.   PAGINAS 03

Fábrica de motores Ford investe R$ 600 milhões
em Taubaté e apresenta novo modelo

Trazendo  inovações em desempenho, durabili-
dade e adaptação às exigências de redução de
emissões de gases tóxicos, o Complexo Industrial
da Ford, em Taubaté apresentou às autoridades e
imprensa o novo motor Sigma Flex. Considerado
um importante passo na tecnologia de motores para
o mercado automobilístico, o novo motor já faz par-
te do Focus 1.6 Flex. A empresa, instalada numa
área de 819 mil m2, investiu R$ 600 milhões na uni-
dade, que em quase 40 anos de atividades, produ-
ziu mais de 4,3 milhões de motores.      PÁGINA 04

Executivos da empresa e governador Serra
 (centro) na Ford em Taubaté

Lucas Lacaz Ruiz

Alexandre Pió

Carlos Marcelo César/AgoraVale

Embraer fecha 2009
com crescimento do

mercado interno

SESI investirá R$ 30
milhões para assumir
João do Pulo em Pinda

Nova Diretoria
assume Associação
Comercial de Taubaté
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Fotos Alexandre Pió

Indústria de Aviões

Embraer comemora crescimento do mercado interno em 2009

Em encontro realizado com os profissionais da
imprensa em São Paulo (SP), a Embraer realizou
um balanço das atividades em 2009 e comemorou
o crescimento no mercado interno. O evento contou
com a presença de Frederico Fleury Curado, presi-
dente da companhia e outros executivos.

“Este ano foi difícil e desafiador para a empresa,
de forte contração no mercado de exportação, obri-
gando a empresa realizar ajustes e medidas como
o caso da demissão no início do ano, com a finali-
dade de preservar a sua saúde financeira”, expla-
nou o executivo.

Segundo ele, apesar da crise e das medidas, a
Embraer não se fragilizou e nem abriu mão de seus

investimentos, principalmente no setor de tecnologia,
que contou com forte apoio e incentivo de seus co-
laboradores, fato inclusive que rendeu a empresa
dois prêmios que colocaram a Embraer como uma
das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

“Acreditamos que o próximo ano seja tão ou mais
difícil que 2009. Descartamos demissões, pois o
ajuste macro já foi feito e agora continuaremos ape-
nas com a manutenção de redução de despesas,
que é um processo permanente para reduzir os cus-
tos”, afirmou Curado, que prevê lucro menor para o
balanço da empresa.

Recorde histórico
Pela primeira vez na história da

companhia a venda no mercado in-
terno superou a casa dos US$ 500
milhões. “Nos anos anteriores, o
mercado nacional representava de
3% a 5% do faturamento. Em 2009,
o índice chegará a cerca de 10%, e
não foi porque as outras vendas
diminuíram, mas por que houve um
aumento real no Brasil”, comentou
o executivo.

Para Curado, as compras reali-
zadas pelas companhias aéreas
Azul (cuja totalidade da frota é de
aviões da Embraer) e Trip, bem

Embraer reúne imprensa em evento em São Paulo. Jornal ValeEmpresarial participa do encontro e
traz balanço realizado pelo presidente da empresa Frederico Fleury Curado.

como as aquisições de aeronaves de defesa por
parte do Governo, permitiram que as vendas no mer-
cado doméstico dobrassem.

“A tendência é que este nível se mantenha nos
próximos anos. O Brasil é um dos principais merca-
dos em crescimento atualmente, apesar da crise”,
afirmou. O executivo afirmou também que o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) vai dobrar em 2010, sua participação no
financiamento para clientes de aviões comerciais da
Embraer.

Orgulho nacional
Segundo o presidente da companhia, o cresci-

mento no mercado nacional se deve ainda ao setor
de defesa, como os investimentos da Força Aérea
Brasileira. “Foi muito positivo contrato com a Mari-
nha do Brasil através da venda dos caças, abrindo
uma diversificação nas atividades comerciais da
empresa. Ainda vendemos dois aviões presiden-
ciais. É emocionante ver o seu Chefe de Estado
chegar no Brasil com um avião de fabricação na-
cional. Isso é um orgulho pra nós, pois no mundo
pouquíssimos chefes de nação tem essa condi-
ção, como por exemplo, os EUA, Rússia França e
Canadá.

Uma das apostas da Embraer para aumentar as
vendas no mercado brasileiro e externo será o mo-
delo KC-390, utilizado como cargueiro militar.

Bolada Milionária

Caixa prevê mais de R$ 90 milhões para a Mega Sena da Virada
Considerado o maior prêmio já pago pelas Loterias, as apostas para a Mega da Virada devem arrecadar premiação superior a R$ 90 milhões.

 Até hoje, o maior valor pago por uma loteria brasileira foi de R$ 64,9 milhões, que saiu para uma única aposta da Mega-Sena, em outubro de 1999.

Presidente da empresa Frederico Fleury Curado

Presidente da Companhia e colaboradores da empresa
durante evento promovido para a imprensa

Para oferecer esta super-bolada, 5% do to-
tal destinado a prêmios em todos os concur-
sos da Mega-Sena desde o início de 2009 es-
tão sendo reservados para a Mega da Virada,
que será sorteada no dia 31 de dezembro, em
rede nacional de televisão.

Para jogar, o apostador deverá utilizar o vo-
lante especial da Mega da Virada, que está dis-
ponível nas lotéricas. “O apostador pode ir à
loteria várias vezes. Quanto mais apostar mai-
or será a possibilidade de ganhar a bolada. Ele

deve estimular a sua sorte, conversar com ela,
pois para as Loterias CAIXA, a sorte é igual
para todos”, a dica é do Vice-Presidente de
Loterias, Moreira Franco.

Além do prêmio recorde, outra novidade é
que a Mega da Virada certamente fará um ou
muitos milionários, pois o prêmio não acumu-
lará. Se ninguém acertar os 6 números sortea-
dos ,  a  bo lada  será  d iv id ida  en t re  os
acertadores de 5 números.

O prêmio em números – Se o ganhador re-

ceber o prêmio em notas de R$ 100,00, pode-
rá fazer uma linha reta de quase 1.200 quilô-
metros com elas, saindo de São Paulo até a
fronteira do Brasil com o Uruguai, no extremo
sul do Brasil. Se preferir receber o prêmio em
moedas de R$ 1,00, o ganhador terá bastante
trabalho para carregar as quase 600 toneladas,
o suficiente para encher 15 caminhões com
grande capacidade de carga. Se o valor for
aplicado em poupança, o rendimento mensal
será de cerca de R$ 500 mil.

Fotos Lucas Lacaz Ruiz

Mercado interno aqueceu faturamento 2009 da Embraer
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* Fernando Rei, diretor-presidente da CETESB, é graduado em Ciências Sociais e Jurídicas
pela USP, mestre em Direito Comunitário pela Universidade de Coimbra, doutor em Direitos
Fundamentais pela Universidade Complutense de Madri, doutor em Direito Internacional pela
USP e doutor em Direito do Estado/Direito Ambiental pela Universidad de Alicante.
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Multas Ambientais: oportunidade
para uma boa gestão

A aplicação de uma sanção administrativa
pelo órgão ambiental que exerce o poder de
polícia se dá quando do descumprimento de
uma norma de proteção do meio ambiente.
Apenas para os casos de reincidência ou de
infração gravíssima é que o sujeito infrator é
autuado com uma multa. Em outras palavras,
quem pratica adequada gestão ambiental, está
quando muito sujeito a uma advertência.

Embora se reconheça que houve um gran-
de avanço no setor produtivo paulista com re-
lação ao encaminhamento de seus problemas
ambientais, a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB acumula um total de
R$ 130 milhões em multas sem pagamento.

E por que isso acontece?
Por diversas razões, mas, principalmente,

porque em geral o assunto está longe de ser
bem administrado entre áreas técnica e jurídi-
ca nas organizações.

Divergir da imposição da sanção é um di-
reito do sujeito infrator que pode, tanto na via
administrativa quanto na judicial, buscar a anu-
lação da multa. Decidida a sua validação e
manutenção, por que descuidar do seu paga-
mento?

Será que os executivos dessas organiza-
ções conhecem as implicações da inscrição da
quantia na dívida ativa do Estado?

Pagar uma multa devida nada mais é que
um ato de gestão responsável e não simples-
mente de “responsabilização”.

Buscando realinhar o tratamento deste as-
sunto nas empresas, para as multas ainda não
inscritas na dívida ativa do Estado, a CETESB
relançou o Programa Especial de Cobrança de
Multas de Fontes Estacionárias de Poluição,
que permite a negociação direta com os deve-

dores.
Cartas de co-

brança acompa-
nhadas  de  um
boleto bancário
para cada multa,
com a opção de
pagamento inte-
gral em cota úni-
ca ou parcelado,
es tão  sendo
emitidas em lo-
tes: os três primeiros já foram enviados pelo
correio, com vencimento para os dias 4, 11 e
18 de dezembro.

Decorridos dez dias dos prazos para a re-
gularização do débito, as empresas que per-
manecerem devedoras serão então encaminha-
das ao CADIN estadual – Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados de Órgãos e Entida-
des Estaduais, um banco de dados onde se
encontram registrados os nomes de pessoas
físicas e jurídicas em débito para com os ór-
gãos estaduais, para, na seqüência, as multas
serem devidamente inscritas na dívida ativa do
Estado.

Paralelamente, esses dados, por força de
Acordo de Cooperação,  são repassados à
SERASA que os integrará aos produtos de in-
formações que tenham por escopo a divulga-
ção de dados e informações ambientais.

O programa constitui um esforço concentra-
do de cobrança de multas “em aberto” e per-
manecerá em vigor, em caráter excepcional,
até 31 de dezembro de 2010.

Afinal, o gestor que cuida da “performance”
ambiental da sua empresa normalmente é um
bom gestor financeiro.

Um breve balanço
Vamos usar esta coluna para realizar um breve

balanço das atividades do jornal ValeEmpresarial
durante o ano de 2009, bem como, para analisar as
perspectivas apontadas para 2010.

Fundado em abril de 2009, o jornal nasceu para
ocupar um espaço midiático até então inexplorado
no Vale do Paraíba, com o objetivo principal reper-
cutir as ações das empresas e executivos da re-
gião. Em seus poucos meses de existência vem
cumprindo sua vocação, colocando em suas pági-
nas matérias de acontecimentos envolvendo as mai-
ores empresas do país, tanto em faturamento como
em práticas administrativas e tecnológicas.

Assim aconteceu em reportagens cobrindo a
Volkswagen, Embraer, Johnson & Johnson, Ericsson,
Parmalat, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, e outras.

As melhores empresas para se trabalhar no Bra-
sil também tiveram espaço em suas páginas, as de
nossa região foram premiadas com uma matéria de
página dupla. Reportagens especiais foram realiza-
das por nossa equipe, causando impacto em diver-
sas áreas: tecnológica, econômica e de meio ambi-
ente.

Nossas colunas estiveram à disposição dos exe-
cutivos e empresários da região.

Experiências e ponto de vistas puderem ser de-
fendidos na seção “Debates & Idéias”. Os livros que
“fazem a cabeça” de nossos lideres empresarias
foram mostrados e acompanhados na coluna “Eu
recomendo”. A trajetória bem sucedida de alguns
executivos da região se tornou conhecida através
da seção “Holofote Industrial”.

Funcionários modelos de diversas empresas fo-
ram orgulhosamente apresentados em nossas colu-
nas. A análise da economia e o aprendizado do in-
glês também foram temas bastante explorados em
nossas páginas.

Foi dessa forma, trabalhando com honestidade
e profissionalismo que o ValeEmpresarial encerra o
ano de 2009 e vai caminhando vigorosamente rumo
ao seu primeiro ano de vida.

Tudo isso nos leva crer que o ano que se iniciará
será ainda muito mais promissor. A economia vem
apresentando números cada vez mais animadores,
São José dos Campos e Taubaté, só para citar as
maiores, melhoraram sua posição no ranking do PIB
nacional. Quanto a nós, muitos planos já foram traça-
dos. Matérias de real importância para as nossas
empresas já foram planejadas.

Novos colaboradores estão sendo convidados
para melhorar ainda mais as nossas colunas. Finali-
zando, gostaríamos de desejar muito sucesso e um
próspero Ano Novo a todos os nossos leitores.

Qualificação Profissional

Formatura do SENAI Pinda teve como
paraninfo o prefeito João Ribeiro

Realizada com grande emoção e alegria,
aconteceu recentemente a Formatura 2009 dos
alunos aprendizes dos cursos de Elétrica e Me-
cânica de Usinagem, da Escola SENAI de
Pindamonhangaba. Neste ano, o Paraninfo dos
formandos foi o  prefeito João Ribeiro.

A escolha aconteceu em virtude das cons-
tantes parcerias desenvolvidas entre a Prefei-
tura do município e a Escola SENAI. “Juntos, o
SENAI e a Prefeitura desenvolveram uma sé-
rie de programas de qualificação profissional
na cidade. Além disso, a Prefeitura foi a gran-
de apoiadora dos alunos na Olimpíada do Co-
nhecimento, onde  o SENAI de Pinda enviou
19 competidores”, salientou o diretor da unida-
de, professor Paulo Sérgio Torino. Segundo
ele, a homenagem que a escola realizou para

o prefeito é muito justa, pois a administração
municipal investiu muito na qualificação profis-
sional nos últimos anos, trazendo várias Uni-
dades Móveis do SENAI e levando vários cur-
sos para os bairros mais carentes, de forma
gratuita para a população.

Durante a formatura também foram homena-
geados os melhores alunos de 2009 e aque-
les que obtiveram 100% de frequencia em todo
o curso.

ERRAMOS
Diferentemente do que foi publicado na última

foto da página Momento Social, da edição passa-
da, o nome correto é José Carlos Bruni, diretor
operacional da ISS Facility Service-BJP.

Divulgação

Fotos:
Portal

AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Angela Lopes (Incubadora Pinda) recebe representantes da Prefeitura  e Associação
Comercial de Pinda (ACIP), durante o Café Tecnológico, realizado em Pinda

Juliana Cristina de Carvalho, ao centro, recebe convidadas na inauguração do novo
endereço da sua loja, Condessa Decor, agora na Avenida Fortunato Moreira, em Pinda

O casal Aline e Douglas Rodrigues de São José dos Campos em animada
confraternização realizada na Femsa, em Jacareí

José Cividanes (CIESP Jacareí), convidado especial, Eloá Oliveira (Comunicação
Johnson & Johnson) e Carlos Eduardo Camargo (Imprensa Embraer), em evento

realizado na cervejaria Femsa em Jacareí

Carmona (Daruma) Angela Lima (Valeempregos), Nelson Geraldo (ALPS Taubaté),
Sidney (Viapol), Fernanda, Gerson Jorio e Prof. Celso (Anhanguera), durante

inauguração de escola de idiomas em Taubaté

Presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli, Senador Aloisio Mercadante e o prefeito de
Santo Antônio do Pinhal, Augusto Pereira em evento na Revap, em São José dos Campos

Carlos Marcelo César (AgoraVale) Carlos Eduardo Camargo (Imprensa Embraer),
Alexandre Pió (ValeEmpresarial) e Pedro Ferraz, Diretor do Instituto Embraer de

Educação e Pesquisa

Maria Rita Bissoli (Prefeitura), Tayoba (Academia), Felipe César Filho
 (Diretor de Indústria), Flávia e o filho Enzo em evento na Vinil, em Pinda
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Política na Região

Ubatuba faz cerco ao comércio
A equipe de fiscalização da Prefeitura de

Ubatuba, atendendo uma determinação do Mi-
nistério Público Estadual, fechou três estabe-
lecimentos irregulares. “A ação resultou na
lacração de três estabelecimentos, sendo um
bar, um forró e um baile funk. Eles funciona-
vam sem os devidos alvarás e licenças e sem
as mínimas condições de segurança e higiene
necessárias”, afirmou representante da Prefei-
tura. Eduardo Camões Filho, fiscal municipal de
posturas, declarou que essas ações serão cada
vez mais rotineiras durante o final do ano e a
temporada de 2010.

Nova Dutra autoriza Pinda ilumi-
nar entrada da cidade

A empresa Bandeirante Energia executa no
v iadu to  do  p r inc ipa l  acesso  ou  sa ída  de
Pindamonhangaba pela rodovia Presidente
Dutra a instalação de seis luminárias, trazendo
mais iluminação e segurança na entrada do
município. Serão lâmpadas de maior potência
(vapor de sódio de 250 watts) e a expectativa
da Prefeitura é que sejam ligadas ainda em
dezembro. O prefeito e os vereadores queri-
am melhorias no local e nós vínhamos encami-
nhando vários pedidos à Nova Dutra, respon-
sável pelo trecho e, agora, ela nos autorizou a
realizar o serviço.

TV pública em Taubaté
O prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto está

comemorando a autorização para que a prefei-
tura implante um canal de televisão. O objetivo
é levar as ações do Palácio do Bom Conselho
para as telas de Taubaté alimentadas pelo sis-
tema de televisão a cabo. O projeto da prefei-
tura para 2010, prevê a instalação de um canal
destinado a promover atividades de âmbito
educacional e cultural.

Prefeitura de Lorena
Funcionários de algumas Secretarias e Departa-

mentos da Prefeitura de Lorena estão em recesso
até o dia 05 de janeiro. A medida, regrada por de-
creto, já fora tomada em anos anteriores, e trata-se
da suspensão temporária das atividades, durante as
festas de fim de ano, beneficiando o servidor que
depois retribuirá os dias não trabalhados ao execu-
tivo por meio de compensação de horas diárias ou
descontados nas férias. Os serviços essenciais es-
tarão funcionando normalmente, como: Secretaria de
Segurança e Trânsito; Tributação; Defesa Civil; San-
ta Casa de Misericórdia (Pronto Socorro); Cemitério
(Velório) e Serviços Municipais. A Secretaria de Trân-
sito e Transportes estará de plantão de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.

Destaque Industrial

Sintex chega à produção de 800 mil filtros
canister para indústria automotiva

Presente do Distrito Industrial Dutra, em Pindamonhangaba, há dez anos, a Sintex Automotive
destaca-se por sua forte atuação na indústria automotiva brasileira. A empresa está fechando o ano

com a produção de 800 mil filtros canister, desenvolvidos e fabricados com a nobre missão de redu-
zir a emissão de hidrocarbonetos e melhorar significativamente os índices de emissão dos veículos.

Fornecedora ex-
clusiva de todas as
plantas da
Volkswagen e GM
no Brasil, a Sintex
ainda realiza expor-
tação de filtro para a
indústria automobi-
lística argentina e
planeja ainda esten-
der suas vendas
para outras
montadoras.

O Grupo SINTEX
Automotive Systems
GMBH é um
partner  do setor
automotivo e con-
centra suas atividades no desenvolvimento,
produção, montagem e fornecimento de siste-
mas e componentes. Presente há mais de vin-
te anos no mercado europeu, além da unidade
no Brasil, o grupo tem planta na Itália, Espanha,
Alemanha e República Tcheca.

Para o diretor da planta de Pindamonhangaba,
engenheiro Flávio Prudente, as parcerias e o confi-
dente trabalho em equipe junto aos clientes são os
pré requisitos para o sucesso em conjunto do traba-
lho da empresa.

“Atuamos numa área de cinco mil metros qua-
drados, com espaço para futuras ampliações,
tendo em vista que o mercado automobilístico
no Brasil vem crescendo intensamente. Tudo
isso, aliado a criatividade da engenharia brasi-
leira e o custo mais baixo, faz com que as
empresas fornecedoras de autopeças priorizem
o desenvolvimento e o profissional local”, res-
saltou Prudente.

O processo produtivo
Após passar pela injetora plástica, o filtro

canister segue para linha de montagem, onde
é injetado produto oriundo do EUA, deixando
o acessório com duas saídas, uma para o mo-
tor e outra para o tanque de combustível. “A
função desse produto, que está presente em
todo automóvel é reter o hidrocarboneto que
iria poluir a atmosfera, portanto produzimos uma
peça altamente ecológica, com du-
rabilidade eterna, pois não satura”,
observou o diretor.

Com o término na linha de produ-
ção, a Sintex realiza uma verificação
e certificação do material, através de
seu moderno laboratório de qualida-
de, onde o filtro é atestado dentro
das normas dimensionadas. A em-
presa é destaque pela qualidade do
ISO TS 16949 e ISO 14001, configu-
rando com forte qualidade ambiental.

Interesse comercial
Com maquinário moderno para a

fabricação do filtro canister, a Sintex
coloca a disposição das empresas
do Vale do Paraíba, sua linha de pro-

dução em injeção
p lás t i ca ,  capaz
de atender qual-
quer  s i s tema
com rap idez  e
segurança.

A unidade
Atualmente, o

quadro de cola-
boradores  da
empresa é de 55
funcionários, to-
dos  com Curso
do Senai para ga-
rantir uma quali-
dade na produ-
ção. “Instalamos
essa unidade em

Pinda, pela sua localização privilegiada, pró-
ximo do eixo comercial RJ-SP, do Porto de
Santos  para  nossa  expor tação  e  das
montadoras em Taubaté e São José, além da
facilidade e custo da mão de obra. Temos uma
cadeia altamente produtiva na região”, expli-
cou Prudente.

Como expectativa para 2010, o diretor cita al-
guns projetos de expansão, por exemplo, junto a
Volkswagen. “Todo projeto desenvolvido para in-
dústria automobilística é de longa duração, exi-
ge-se um tempo muito grande para projeção, tes-
te até a fase de aprovação e execução final”.

Experiência do Diretor
Formado em Engenhar ia Mecânica pela

UNESP Guaratinguetá, o engº Flávio Prudente ini-
ciou sua história na Sintex com a implantação da
unidade em Pindamonhangaba, após uma carreira
de experiências positivas em empresas do Vale do
Paraíba e atuação no exterior.

“Conclui o 5º ano do curso de Engenharia
na Universidade de Darmstadt , Alemanha, onde
também me especializei em conformação de
metais pela Universidade de Stuttgart. Estagiei
nas fabricas da Mercedes-Benz  e da BASF ,
ambas na Alemanha  e também atuei em em-
presas  fo r tes  nas  c idades  de  Cruze i ro  e
Taubaté, até chegar na Sintex, em 1999”, co-
mentou o diretor.
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Diretor da Sintex Flávio Prudente (esq.) e colaborador
no laboratório de qualidade da empresa

Alexandre Pió

Alexandre Pió

Presente em todos veículos, filtro canister é produzido na Sintex

Feliz Ano Novo!
Próspero 2010 !

A equipe do Jornal ValeEmpresarial deseja a
todos os leitores, clientes e amigos os

sinceros votos de um Feliz Ano Novo. Que
os sentimentos de prosperidade, esperança,
fé e persistência prevaleçam no ano vindouro.
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Escola de idiomas ALPS inaugura unidade em Taubaté
Localizada em ponto nobre em Taubaté, na Avenida Itália, foi inaugurada a escola de idiomas ALPS. O evento contou com a participação

do “Angel’s Fire” e suas pirofagias, da dupla de DJ’s Pedro e Alan da Atitude Eventos. Importantes executivos da indústria, do comércio,
representantes da escola Idesa e da Faculdade Anhanguera estiveram presentes ao evento. A nova escola já começa as suas

atividades ensinando Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Japonês, Chinês e Português.
O sócio proprietário, Nelson Ge-

raldo, que é professor de Inglês há
mais de 20 anos esclarece que o
método ALPS vai revolucionar o sis-
tema de aprendizado na área de idi-
omas no Brasil, pois o lema da es-
cola é: “Sua escalada para o suces-
so só se dará com um método práti-
co, moderno, eficiente e honesto,
onde o aluno realmente aprenda a
língua desejada em um curto espa-
ço de tempo”.

Cursos de imersão,
um diferencial da nova escola
A Escola ALPS é uma franquia do

grupo Multi Holding – sediada em
Campinas, que é hoje um dos maio-
res grupos de franquias de escolas
de Idiomas do Brasil, oferecendo
uma grande estrutura às franqueadas assim como
para todos os alunos da rede.

Há 21 anos na área educacional, o grupo Multi
Holding possui o melhor sistema de ensino de idi-
omas e a ALPS, mesmo sendo a sua mais nova
marca, com apenas seis anos de atuação no Bra-

Divulgação

O casal Nelson Geraldo e Fernanda com a equipe da ALPS/Taubaté

sil, já conta com mais de 150 escolas espalhadas
por todos os estados brasileiros

A ALPS Taubaté, que iniciou suas atividades atra-
vés de parcerias com grandes empresas da re-
gião, como a Volkswagen, IFF e Sagem Orga, ini-
ciará no próximo mês de janeiro vários cursos in-

tensivos de férias, bem como um iné-
dito curso de imersão que proporci-
onará aos alunos que já possuem ní-
veis intermediário e avançado a pos-
sibilidade de crescer dentro da lín-
gua Inglesa.

Credencial para
realização dos testes TOEIC

A grande novidade da escola ALPS
em Taubaté é o seu credenciamento
para a aplicação dos testes TOEIC e a
realização de simulados. O TOEIC é
um teste de inglês para comunicação
internacional que mede a habilidade de
um estrangeiro para falar e examina o
uso do Inglês principalmente em um
ambiente de negócios. É o teste de
maior reconhecimento mundial utiliza-
do anualmente por mais de 4,5 milhões

de pessoas em todo o mundo.
A ALPS possui um sistema de convênio para as

empresas, onde são dados descontos nas matri-
culas e nas mensalidades. Informações podem ser
obtidas através do e-mail:

coordenacao.alps@hotmail.com
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Maura Lídia do Vale é jornalista
e sócia-proprietária da Oficina da Comunicação
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Tecnologia Automobilística

Fábrica de motores da Ford prevê maior
produção no complexo industrial de Taubaté

Planta de Taubaté produz novo motor que traz inovações em desempenho,
durabilidade e adaptação às exigências de redução de emissões de gases tóxicos.

Evento teve presença de autoridades do Estado de Região.
Após investimento de R$ 600

milhões, o Complexo Industrial da
Ford em Taubaté apresentou para
a imprensa e autoridades o novo
motor que será produzido no mu-
nicípio: Sigma Flex. Considerado
um importante passo na
tecnologia de motores para o
mercado automobilístico, o novo
motor já faz parte do Focus 1.6
Flex.

Com todo projeto e tecnologia
desenvolvidos na Inglaterra, o
novo motor é voltado para o mer-
cado de carro bi-combustível brasileiro, feito a base
de alumínio, o que torna mais leve, mais econômi-
co e menos poluente. Seu peso é de aproximada-
mente 75 kg e foi desenvolvido para render 110 cv
com gasolina e 115 cv com álcool. Com todo esse
incremento da produção, o objetivo da empresa é
dobrar a produção de motores no complexo indus-
trial de Taubaté.

“Hoje nasce uma nova linha de produção, a pla-
taforma global de um novo motor”, enfatizou Marcos
de Oliveira, diretor-geral da Ford Brasil e Mercosul.

Com todo o investimento, a capacidade de pro-
dução do complexo automobilístico deverá chegar
a mais de 500 mil motores por ano. A fábrica de
unidades Sigma está programada para produzir 93
peças por hora. “A região do Vale do Paraíba vai
muito bem do ponto de vista econômico. Uma de-
monstração é este investimento que pode levar a
produzir 500 mil motores”, afirmou o governador
José Serra, presente no evento.

O governador José Serra disse ainda sentir-se
responsável pela permanência da multinacional no
país. “A Ford  estava indo embora do Brasil quando
eu estava no governo do presidente Fernando
Henrique, devido à sobrevalorização da moeda e a
redução de créditos.”, lembrou o governador, então
ministro de FHC, que na época criou formas de in-
centivo à permanência da montadora com medidas

de competitividade. O governador ressaltou que,
alem de mais leve, econômico, o desenvolvimento
tecnológico aplicado ao Sigma prima pela
sustentabilidade, com menos agressividade do meio
ambiente.

O evento contou ainda com a participação do vice-
governador Alberto Goldman;  secretário de Desen-
volvimento do Estado, Geraldo Alckmin; prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto e diretor de assuntos Jurí-
dicos e Corporativos da Ford Brasil, Rogério
Goldfarb.

Sobre a Ford Taubaté
O Complexo Industrial de Taubaté possui dois

mil funcionários em área total de 819 mil m² (sendo
100 mil m² de área construída). Além dos motores, a
unidade também é responsável pela produção de
transmissões, em três turnos de trabalho. Em quase
40 anos de atividades, a fábrica já produziu mais de
4,3 milhões de motores, cerca de metade deles ex-
portados para os EUA, Argentina e Venezuela.

Linhas de Crédito
A Nossa Caixa abriu linhas de crédito para facili-

tar financiamentos para montadoras e empresas li-
gadas ao Sindicato Nacional da Indústria de Com-
ponentes para Veículos Automotores (Sindipeças) e
a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq). Foram R$ 4 bilhões para
bancos vinculados às montadoras para financiamento

preferencialmente de veículos usa-
dos, ajudando também na venda
de novos. Mais R$ 1,2 bilhões para
empresas do Sindipeças e da
Abimaq.

Outro incentivo do Governo foi
dado na saída de carros destina-
dos a pessoas portadoras de de-
ficiência. Estão isentos de ICMS
os veículos para está finalidade
que não ultrapassem o valor de
R$ 70 mil.
(Colaborou: Ocimar Barbosa – Agoravale)

Marcos de Oliveira, diretor-geral da Ford Brasil e Mercosul

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Planejamento
Com o ano de 2009 terminando e com 2010

se aproximando, quem ainda não pensou em
planejar as ações de comunicação deve co-
meçar a pensar nisso. Escolher as melhores
estratégias é imprescindível para que a empre-
sa tenha um bom desempenho nessa área.

Nessa época do ano há uma parada natural
em virtude das festas. As empresas entram em
férias coletivas e esse momento é interessan-
te para que se faça uma avaliação das estraté-
gias utilizadas em 2009 e planejar com calma
as novas a serem trabalhadas.

Aproveito o espaço para mais uma vez lem-
brar a importância dos profissionais de comu-
nicação, que junto à diretoria da empresa irá
desenvolver o planejamento e escolher as fer-
ramentas, identificando quais as áreas que pre-
cisarão de mais destaque.

Por meio desse planejamento é possível ain-
da reforçar a identidade visual da empresa e
iniciar o ano com mais força no mercado. Tra-
çando essas metas, a empresa deixa de utili-
zar uma comunicação isolada e passa a reali-
zar uma comunicação de continuidade.

O ideal é que toda a estratégia seja pensa-
da desde o início pelo profissional de comuni-
cação e que ele faça parte de todo o desen-
volvimento que deve ocorrer durante todo o
ano. Assim a empresa conquista uma comuni-
cação mais eficaz, trazendo assim um retorno
mais garantido.

Mas, como estamos encerrando 2009, gos-
taria de aproveitar o espaço para parabenizar
a todos os profissionais de comunicação de
Pindamonhangaba e região, que estiveram du-
rante todo o ano, ajudando as empresas a se
desenvolverem.

Dizer que o momento agora é de recarregar
as baterias para que em 2010 estejamos ainda
mais criativos, podendo assim realizar proje-
tos que evidenciem a importância da comuni-
cação, não apensas no âmbito empresarial, mas
em todos os segmentos.

Quero desejar a todos um Natal iluminado,
cheio de paz e saúde e que em 2010, sejamos
mais solidários e que o sucesso seja constan-
te na vida de todos nós.
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Destaque Comercial

Honestidade é o segredo do sucesso da “Casa das Chaves”

Atuando há mais de três décadas no merca-
do de chaves em Pindamonhangaba, a “Casa
das Chaves” é destaque comercial no municí-
pio pelo atendimento profissional, atuan-
do com honestidade e transmitindo con-
fiança e credibilidade aos seus clientes.

Localizada sempre no mesmo lugar, na
Rua Jorge Tibiriça, 250 (próximo ao viaduto
central), a loja tem outra unidade na mesma
avenida, no número 596. De propriedade do
comerciante João Batista, o estabelecimento
tem amplo espaço para atendimento ao cli-
ente e conta também com uma oficina para
atendimento rápido.

“Atendemos diariamente uma média
de 60 clientes em nossa loja e também
no serviço emergencial em domicílio, 24 ho-
ras”, ressalta o proprietário. Agilidade e confi-
ança são os ingredientes apontados por ele

para aumentar e fidelizar seus clientes.
Segundo ele, muitos marceneiros e serralheiros,

que atuam nesse segmento, conhecem o
profissionalismo da empresa e indicam a Casa das
Chaves para seus clientes.

A loja oferece ainda todo tipo de serviços relaci-
onados a ferragens em geral para esquadrias, cha-
veiro, carimbos, bem como venda e instalação de
fechaduras, travas de segurança, cofres, do-
bradiças e puxadores. “Atualmente nossa no-
vidade para o cliente é a especialização em
chaves codificadas para automóveis”.

Outras informações podem ser esclarecidas
pelos telefones: 3642-4531 (horário comercial)
e 9707-5373 / 8133-7049 (serviço 24 horas).

O proprietário João Batista (dir.) e seu filho Lucas

Alexandre Pió

Mais de 60 clientes são atendidos diariamente na Casa das Chaves

Alexandre Pió

Eu Recomendo!
Quem dá a sua con-

tribuição ao “Eu reco-
mendo” desta edição é
a executiva Marialva Jar-
dim ou Kika Jardim,
como é mais conheci-
da.

Profissional das áre-
as de Marketing e Co-
municação, Planeja-
mento para Novos Mercados com base em PNL e
Corretora de Imóveis, Kika atualmente é Gerente
de Vendas da Edson Derrico Imóveis e da Derrico
Consultoria, através das quais, desempenha, em
São Paulo, um trabalho junto a grandes imobiliári-
as onde a Edson Derrico tem um “braço” de atua-
ção para imóveis diferenciados.

Abaixo, segue suas indicações:
Na área profissional – “O Novo Cérebro” Como

criar resultados do Dr Nelson Spritezer me ajuda a
identificar o potencial de cada profissional e explorá-
lo da melhor forma.

Na vida pessoal foram muitos, o último que li e
me fez fortalecer meus valores e continuar sem-
pre, foi “Manhã de Domingo”, do empresário Ed-
son Derrico.

Gostaria também, de dizer que tudo que apren-
di profissionalmente e que me fez despertar a pai-
xão pelo que faço hoje, devo ao grande profissional
de vendas, Nagib Kalil, a quem agradeço por isso.
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Informática para a Comunidade

Com apoio da Monsanto, comunidade
recebe curso de informática em São José

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

Inclusão Digital

Unimed Pinda entrega certificado
para nova turma do Projeto Felix

Implantado em 2001, pela empresa Monsanto,
o Curso Informática para a Comunidade formou
neste mês de dezembro uma nova turma de in-
clusão digital nos bairros Limoeiro e Jardim Pôr
do Sol. Ao todo mais de mil pessoas já foram
beneficiadas pela ação social da empresa de São
José dos Campos.

O Curso de Informática para a Comunidade é
realizado pela Monsanto, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação. A cerimônia de
entrega dos certificados de conclusão aconteceu
na Escola Municipal Maria Ofélia Pedrosa, locali-
zada no Jardim Pôr do Sol, zona oeste.

Neste semestre, 37 pessoas da comunidade
participaram do curso, além de onze alunos do
Programa Decolar. O curso oferece aulas de
informática básica para a comunidade local visan-
do capacitar para o mercado de trabalho os jo-
vens e adultos moradores dos bairros vizinhos à
fábrica.

O curso possui carga horária de 50 horas/ aula
e os alunos aprendem a trabalhar nos programas

Windows, Word, Excel, Power
Point e Internet, em nível bási-
co.

Sobre a Monsanto
O Programa Informática

para a Comunidade faz parte
do programa Monsanto na Es-
cola, mantido pela empresa de
São José dos Campos desde
1999. Este programa atende
anualmente 595 alunos das
escolas municipais Maria
Ofélia Pedrosa e Ignês Sagula
Fossá e as crianças atendidas
pela Creche Nossa Senhora
Auxil iadora, instaladas nos
bairros Jardim Pôr do Sol e
Limoeiro.

O Programa Monsanto na
Escola é um dos principais programas sociais que
a empresa desenvolve junto às comunidades do
entorno. Anualmente a empresa investe cerca de

US$ 8 mil para sua manutenção, dentro deste custo
está inclusa a contratação de uma professora de
informática.

Dentre as ações já desenvolvidas pelo Pro-
grama estão a reforma das escolas e a criação
dos Laboratórios de Informática, com todos os
equipamentos necessários e o auxílio no desen-
volvimento de projetos com a participação volun-
tária dos funcionários da Monsanto.

Através de um diálogo contínuo com a direção
das duas escolas municipais, a empresa auxilia
no desenvolvimento de projetos sustentáveis e
que sejam relacionados com os temas: saúde,
educação, segurança e meio ambiente. Esses
projetos são trabalhados com os alunos e disse-
minados entre familiares e comunidade.

A Unimed
P i n d a m o n h a n -
gaba realizou re-
centemente a en-
trega dos certifica-
dos aos participan-
tes da segunda tur-
ma do Projeto
Felix, em cerimô-
nia realizada no Lar
São Judas Tadeu,
local onde o curso
de informática é re-
alizado.

Com o apoio
da Federação
das Unimed’s do
Estado de São
Paulo (FESP), o projeto Felix tem por objetivo pro-
porcionar aos menos favorecidos à inclusão digi-
tal, por meio de cursos na área da informática,
além de orientações educacionais em geral.

O curso de informática ministrado no projeto
tem duração de quatro meses com aulas práticas
e teóricas de Windows, Word, Excel e Internet.
Os inscritos no curso possuem a faixa etária de 9
a 13 anos e assistem às aulas as terças e quintas-

feiras no Lar São
Judas Tadeu.

Em sua segun-
da turma, o curso
teve a participa-
ção de 24 alunos,
superando a pri-
meira turma com
15 alunos.

A Unimed
Pinda tem atuado
com o forneci-
mento de equipa-
mentos eletrôni-
cos, camisetas,
instrutor com co-
nhecimento prati-
co e didático, psi-

cólogo e assistente social.
Participaram da cerimônia, Dr Marcos Aurélio

Vilardi, diretor financeiro representando Dr. Walter
Bonaparte Junior,  presidente da Unimed
Pindamonhangaba; Dr. Marcos Menicucci, coor-
denador do Núcleo de Responsabilidade Social;
Frei Laércio Carvalho, responsável pelo Lar São
Judas Tadeu e Maria Cecília Rodolpho de Carva-
lho, instrutora do projeto.

Alunos do Lar São Judas são beneficiados pelo projeto da Unimed

Divulgação

Jovens do Jardim Pôr do Sol e Limoeiro são beneficiados pela ação social da
empresa Monsanto de São José dos Campos

Divulgação
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 FEICON BATIMAT

Programada para abril, Feira da
Construção já agita mercado em São Paulo

A 18ª edição da FEICON BATIMAT 2010, Feira
Internacional da Indústria da Construção, programa-
da para acontecer de 6 a 10 de abril, das 10h às
19h, no Anhembi, em São Paulo, já está movimen-
tando o mercado. Com as inscrições abertas, a feira
é uma referência no mercado da construção civil, e
espera receber um público de quase 200 mil visi-
tantes.

Em 2009, o evento apresentou mais de 2500 pro-
dutos, de 650 expositores de 34 países, além de
novas tecnologias e a preocupação com meio am-
biente. Com organização e promoção da Reed
Exhibitions Alcantara Machado, a FEICON BATIMAT
reúne visitantes altamente qualificados entre arquite-
tos, engenheiros, construtores, lojistas, home centers
e centenas de compradores.

Dentre as empresas participantes, destacam-se
a LUBRIZOL CORPORATION, MIDEA DO BRASIL,
VÍQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO,  TINTAS
RENNER, CASA AQUA, GOLDEN, LORENZETTI,
FULL GAUGE CONTROLS, ZETAFLEX, iHOUSE,
BRASCOLA, ANANDA METAIS, PLACPLUS,
ROBERT BOSCH, EMMETI, ROCA BRASIL,

MEBER METAIS, entre outras.
Simultaneamente à feira, é realizado o NÚCLEO

DE CONTEÚDO, no Hotel Holiday Inn Parque
Anhembi. Dia 07 de abril, acontecerá o SEMINÁRIO
GESTÃO DE CUSTOS E PRODUÇÃO DE EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS com a abertura e me-
diação de Eric Cozza, Diretor de Redação Editora
Pini e com a apresentação de cases de engenharia
de custos. Dia 8 de abril será realizada a II CONFE-
RÊNCIA INTERNACIONAL DE ARQUITETURA FEICON
BATIMAT. O Seminário Green Building Council: “Cons-
truindo um Brasil Sustentável”, será realizado no dia
9. Aquisição de ingressos e pacotes para grupos já
estão à venda.

Já no HOTEL HOLIDAY INN - Sala Kiró, aconte-
cem os eventos gratuitos: 06 de abril, Seminário Bra-
sileiro de Material de Construção ANAMACO 2010,
das 08h00 às 12h30 - evento voltado para lojistas,
profissionais da indústria e de serviços do setor e
07 abril o VI SIMPÓSIO SINCOMAVI -”Programa de
Desenvolvimento de varejo - O conhecimento so-
bre Varejo como diferencial competitivo”. As vagas
são limitadas.

Esporte e Investimentos

Time de Vôlei da FAPI participa da Super Liga Nacional
 Representando a cidade de Cuiabá, o time de

vôlei da FUNVIC, fundação mantenedora da FAPI (Fa-
culdade de Pindamonhangaba) fez sua estréia na
Superliga 2009/2010.

O time, denominado FUNVIC/Uptime/Cuiabá foi
convidado a representar a capital mato-grossense
na Superliga, graças ao excelente desempenho téc-
nico nos últimos campeonatos que participou. Des-
taque no Estado de São Paulo, a equipe coleciona
importantes títulos e vitórias e, agora, está entre as
melhores equipes do esporte nacional.

 O técnico da equipe é João Marcondes, um dos
mais respeitados do vôlei brasileiro e que já teve
passagem expressiva em Pindamonhangaba, duran-
te a década de 80. Para dar sustentação ao elenco
formado por jovens sem experiências em grandes
competições, João  tem a sua disposição os joga-
dores Ney, Vitor, Fabi e ainda chegando, Axé e
Denison.

Desconhecida até então, a equipe vem surpre-
endendo a todos desde estreia quando venceu no
tie-breack’ um dos times mais fortes da competição,
o Lupo/Náutico de Araraquara. A equipe ainda deu
trabalho para o Vôlei do Futuro (Araçatuba/SP) e tam-
bém quase complicou para outro grande time, o SESI
(São Paulo/SP) do técnico Giovane Gávio.

Quanto ao fato da entidade FUNVIC representar

Cuiabá, o técnico acre-
dita que isso não deva
causar qualquer tipo de
crise de identificação
com a cidade de
Pindamonhangaba.
“Esse cuidado a gente
teve ao analisar a pro-
posta. A FAPI está den-
tro da fundação
(FUNVIC) que globaliza
todo o território nacio-
nal. É a instituição de
ensino cristã que esta-
rá representando
Cuiabá”

De acordo com a
Confederação Brasilei-
ra de Voleibol (CBV),
trinta clubes brasileiros participam da Super Liga
Nacional, reunindo cerca de 540 atletas, sendo des-

Atletas da equipe FUNVIC/Uptime/Cuiabá, que participam da Super Liga Nacional

AgoraVale

Governo Federal destina R$ 7
milhões para prefeituras da região

Em cerimônia realizada na Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal, em São
José dos Campos, prefeitos da região do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira assi-
naram contratos de repasse de recursos oriundos
do  OGU/Orçamento Geral da União, no valor de
cerca de R$ 7 milhões. Os recursos serão utiliza-
dos pelos municípios em diversos projetos, den-
tre eles pavimentação de ruas, reforma de ginási-
os poliesportivos, reurbanização de praças, cons-
trução e reforma de portais e construção de cen-
tros de informações e apoio ao turista.

Jacareí - Ainda na semana passada, a Caixa
e a prefeitura de Jacareí assinaram contratos para
a construção dos dois primeiros empreendimen-
tos na cidade dentro do Programa Minha Casa,
Minha Vida, destinado a  famílias com renda até
03 salários mínimos. Juntos os 02 empreendi-
mentos terão investimentos previstos na ordem
de R$ 17,8 milhões.

ses, 15 campeões olímpicos. Trata-se do maior cam-
peonato brasileiro da modalidade.
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Com franquias em São José, Carbonic Saúde e
Nutrição Esportiva planeja expansão no mercado

Presente no mercado há três anos, a Carbonic Saúde e Nutrição Esportiva - uma franquia de suplementação alimentar cresce com novos negócios
e planeja expansão no mercado. Com matriz em Jacareí e com outras duas lojas em São José dos Campos (uma dentro da Academia Cia. Athletica

e outra no Urbanova), a empresa ainda tem unidades em Araras, Campinas, Bom Jesus dos Perdões e outras duas lojas, que serão
inauguradas em São José (a terceira unidade, Jardim Aquárius) e Mogi das Cruzes.

De propriedade do casal Antonio Celso Abraão
Branisso e Viviane Branisso, a empresa ainda pos-
sui um escritório nos Estados Unidos, onde busca
inovações em seu ramo de negócio. “Fechamos uma
parceria com a Academia Gold´s Gym (Califórnia),
onde no início de 2010, levaremos uma pessoa com
acompanhante para treinar na academia frequentada
pelos astros e estrelas do cinema. Essa ação está
sendo feita em parceria também com a Probiótica,
um de nossos fornecedores”, comentou Branisso.

Para incrementar o negócio, a empresa também
está investindo em uma nova linha de roupas de
ginástica, com a marca da Carbonic. A divulgação
tem como garota propaganda a atriz da TV Globo,
Sophia Abrahãao, que participou da última edição
da novela Malhação. A Carbonic tem participado de
grandes feiras e eventos divulgando o trabalho, com
objetivo de expansão da rede de franquias para

outros Estados. “Essa proposta
foi intensificada com a nossa par-
ticipação no Footecon, quando
apresentamos o Kangoo
Jumps, aparelho suíço que tem
representação única no Brasil
pela Carbonic”, ressaltou o pro-
prietário.

O Footecon é a maior feira
de empreendimentos futebolís-
ticos da América Latina e foi re-
alizada no Riocentro, no Rio de
Janeiro, nos dias 8 e 9 de de-
zembro, quando a empresa re-
alizou o trabalho de divulgação
de complementação e
suplementação alimentar volta-
do aos atletas do futebol.

Natural de Jacareí (SP), o advogado e empresá-
rio, Antonio Celso Abrahão Branisso (foto), proprie-
tário do sistema de franquias Carbonic, falou à re-
portagem do ValeEmpresarial sobre as vantagens
apresentadas no sistema de franquias. Confira algu-
mas dicas para quem quer expandir seu empreen-
dimento e ser um futuro franqueado.

VE - O que deve o empresário fazer em primei-
ro lugar para iniciar seu sistema de franquias?

Antônio Celso - O empresário deve iniciar por
meio de um planejamento estratégico de expansão,
analisando uma série de aspectos do negócio, como
registro de sua marca, ramo de atividade que pre-
tende explorar, nichos de mercado e sua
competitividade, posicionamento de mercado, tribu-
tação, entre outros aspectos. Não se deve esque-
cer que todo esse estudo devem se aplicar as es-
tratégias que melhor se aplica ao seu modelo de
gestão, ao seu perfil de atuação e ao tamanho de
seu negócio: disponibilidade financeira, estrutura fí-
sica, colaboradores envolvidos nos processos e
imagem da marca no mercado.

VE - Qualquer empresa pode se tornar uma
franqueadora de negócios?

Antônio Celso - Sim, qualquer empresa pode
ser tornar uma franqueadora. Entretanto, o plano es-
tratégico de expansão deve levar em consideração
um estudo de viabilidade da atividade econômica
desenvolvida, alicerçando o empresário sobre o fu-

turo dos negócios. Também recomenda-se uma ava-
liação de franqueabilidade desta atividade face ao
mercado nacional, sua potencialidade e rentabilida-
de, bem como uma avaliação estratégica e logística
de canais de distribuição e vendas de seus produ-
tos e/ou serviços. Estes preparativos podem indi-
car o melhor caminho para o empresário, nunca dei-
xando de levar em consideração obstáculos e per-
calços que deverão ser superados.

VE - O que um empresário deve levar em con-
sideração ao expandir seus negócios para outras
cidades?

Antônio Celso - Por intermédio do plano de ex-
pansão e ferramentas mercadológicas (marketing),
são levantadas informações acerca dos municípios
e praças com melhor potencial para receber uma
nova unidade exploradora da atividade econômica
desenvolvida pela franqueadora. Assim, deve-se
fazer um cruzamento do perfil da atividade desen-
volvida com o perfil da região e da população que
vai fazer uso dos produtos e serviços.

VE - Quem pode ser o futuro franqueado de um
negócio em expansão?

Antônio Celso - Essencialmente, empreendedo-
res que buscam oportunidades para abrir um negó-
cio já estruturado e sedimentado, menos suscetível
a riscos de aceitação pela população, de modo a
obter ganhos financeiros, rentabilizar o capital inves-
tido e aumentar sua rede de relacionamentos
negociais. Um futuro franqueado deve ter um perfil
adequado à atividade desenvolvida, capacidade fi-
nanceira para ingressar no sistema e estruturar sua
unidade, bem como ter compromisso e respeito ao
sistema e à marca franqueada.

VE - Como saber se um candidato a franquea-
do vai ser bom para a rede?

Antônio Celso - Na análise de um candidato a
franqueado, devem-se levar em consideração alguns
aspectos importantíssimos como: comportamento do
franqueado, capacidade financeira, capacidade de
empreender, criatividade para superar obstáculos e

de seguir regras utilizadas para uniformizar e padro-
nizar procedimentos dentro das características do
sistema de franquias e seu respectivo compromis-
so com a expansão da rede.

VE - Quais são as vantagens para uma empre-
sa e sua marca iniciarem sua expansão por meio
de um sistema de franquias?

Antônio Celso - Um sistema de franquias permi-
te que o empresário expanda seus negócios para
outros mercados, nacionais ou internacionais, sem
precisar fazer investimentos financeiros na instala-
ção de outras unidades do negócio e sem precisar
permanecer fisicamente na operação de outras uni-
dades. Assim, ao pulverizar o investimento financei-
ro, a gerência do negócio e o custo de campanhas
de marketing e publicidade, o empresário conse-
gue expandi-lo de forma mais rápida, sem necessi-
dade de passar anos juntando o capital necessário
para uma expansão e sem necessidade de gerenciar
exércitos de colaboradores sob sua única e exclu-
siva responsabilidade. Por meio de um sistema de
franquias, um empresário alcança imediato aumento
de visibilidade, poder e valor de sua marca.

VE - E na outra ponta? Quais são as vantagens
para os franqueados de uma rede de franquias?

Antônio Celso - São inúmeras as vantagens. Para
se ter uma idéia, os franqueados simplesmente pu-
lam, pelo menos, 50% do caminho de abertura e
sedimentação de uma empresa, pois além de tra-
balharem com uma marca já existente, estruturada e
conceituada no mercado, já ingressam em um ne-
gócio consolidado, em território definido e com pro-
cessos que orientam na condução do negócio, se
beneficiam das conquistas que a franqueadora já
obteve junto a fornecedores selecionados, tais como
preços de aquisição e prazos para pagamento, fa-
zem uso da experiência de mercado da
franqueadora, minimizando a possibilidade de co-
metimento de erros e equívocos fatais ao negócio,
podem se aproveitar de campanhas publicitárias
mais caras e agressivas, pois tais custos são pulve-
rizados entre os diversos franqueados etc.

Empresário fala sobre as vantagens do sistema de franquias
Divulgação

Carolina Fernandes, Sophia Abrahão, Julianna Lopes, Antonio Celso e
Viviane Branisso no Footecon, realizado no Rio de Janeiro

Divulgação
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Solidariedade

ACIT doa brinquedos arrecadados em cursos
para entidades sociais de Taubaté

As c r ianças  da  c reche  A lber t ina
Lidegger receberam recentemente, os
brinquedos arrecadados durante os cur-
sos it inerantes promovidos pela ACIT
(Associação Comercial e Industrial de
Taubaté) neste segundo semestre. No
total, a entidade arrecadou 220 presen-
tes, que foram doados pelos participan-
tes dos treinamentos e funcionários da
entidade, que organizaram uma grande
festa para a entrega dos brinquedos e
de doces.

“As crianças receberam os brinque-
dos com muito car inho. Sabemos que, em
muitos casos, esse será o único presente que
elas vão ganhar. Esta ação da ACIT nos enche
de orgulho e emoção e ainda une a equipe,
que trabalhou em conjunto para doar os brin-
quedos que estavam faltando e montou os kits
com doces e balas”, explica Valéria Campos,
consu l tora  de cursos da ACIT e  uma das
organizadoras do evento.

A creche Albertina Lidegger, localizada no
Parque Sabará, atende mais de 200 crianças
de famílias de baixa renda nos períodos matu-
tino e integral.

O projeto dos cursos itinerantes da entida-
de foi desenvolvido para levar informações aos

empresários localizados nos bairros da cida-
de. Os treinamentos são gratuitos e as contri-
buições dos participantes ajudam diversas en-
tidades assistenciais do município.

Além dos brinquedos, ao longo do ano, os

Solidariedade marcou a ação social da
Associação Comercial de Taubaté

participantes contribuíram com fraldas geriátri-
cas, que foram doadas a Casa São Francisco
de Idosos de Taubaté e alimentos, doados para
a Associação Beneficente Madre Teresa de
Calcutá. (Assessoria ACIT)

Divulgação ACIT

Aleris recebeu apresentação do Projeto Vem Ser
O Projeto Vem Ser, do Fundo Social de So-

lidariedade, por meio do grupo do AMP (Ado-
lescen tes  Mu l t ip l i cadores  de
Pindamonhangaba) participaram da SIPAT da
indústria Aleris, localizada no Distrito Industrial
Feital em Pinda. Os colaboradores da empre-
sa puderam acompanhar a apresentação da

peça ‘Desconstruindo o Discurso’.
O objetivo é levar aos funcionários da em-

presa uma reflexão sobre a importância da pre-
venção à AIDS e a outras doenças sexualmen-
te transmissíveis. A mesma esquete foi apre-
sentada pelos jovens em todos os PSFs da
cidade neste ano.
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Investimento Industrial

Com investimento de R$ 30 milhões, SESI poderá
assumir atividades do João do Pulo, em Pinda

O SESI-SP (Serviço Social da Indústria) deverá investir, em 2010, R$ 30 milhões em Pindamonhangaba e transformar o Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira – o João do Pulo – em um grande centro de atividades de educação, cultura, lazer, esporte e saúde.

O projeto, que vem sendo discutido entre as au-
toridades da cidade e o Presidente da FIESP, em-
presário Paulo Skaf, prevê a construção de uma
escola para estudantes até o ensino médio e de um
grande teatro, que seria construído na área onde se
localiza hoje a quadra de vôlei de areia. O local re-
ceberá ainda a reforma das piscinas, vestiários, qua-
dra de esportes e ampliação da pista de atletismo,
com a instalação de piso que atende normas inter-
nacionais.

Para a viabilização do projeto, o Centro Esporti-
vo precisa ser doado ao SESI, que vai se compro-
meter a realizar os itens inclusos no convênio em
um curto período.

Além de reformar e fazer dezenas de melhorias
no prédio, o SESI ainda teria legalmente a obriga-
ção de atender a população. “Eles têm preferência
por pessoas ligadas à indústria, mesmo assim, nun-
ca preenchem todas as vagas com gente ligada a
essa atividade. Deste modo, também seriam aber-
tas vagas para pessoas que não tem vínculo com
setor industrial”, comentou o prefeito João Ribeiro.

Ele frisou que parentes de pessoas de indústri-

as também são moradores de Pinda e que hoje são
atendidos pela Prefeitura. Deste modo, o SESI aten-
derá essa demanda propiciando que haja vagas para
mais alunos. “Encaminharemos nossas atividades
para outros pontos do município – como Araretama
e Cidade Nova – onde as piscinas estão pratica-
mente prontas e estamos construindo complexos
esportivos. O SESI administrará uma estrutura que
já existe e também atenderá a população – ou seja

– mais vagas e em vários pontos da cidade”.
Para o prefeito João Ribeiro, o projeto está sen-

do bem encaminhado. “Após os acertos jurídicos, o
projeto será encaminhado para apreciação e apro-
vação dos vereadores”, comentou.

 Paulo Skaf
Para o Presidente da FIESP, empresário Pau-

lo Skaf, a expectativa é que as obras sejam inici-
adas em julho de 2010. “Apenas a nova escola
do SESI deverá atender mil alunos e terá salas
de aula preparada para a permanência de alunos
em tempo integral, biblioteca, laboratórios de ci-
ências e informática, espaços para atividades cul-
turais e área esportiva”.

Pindamonhangaba, já conta com uma unidade
escolar do SESI, localizada no Distrito de Moreira
César, que segundo ele não tem estrutura para
implantação do estudo em tempo integral. “Com
esses investimentos vamos atender um maior
número de pessoas. Queremos iniciar logo as
obras, para que os alunos que vão estudar no
ano letivo de 2011 possam inaugurar esse em-
preendimento”, confirmou Skaf.

Negociação para a nova direção do João do Pulo vem sendo
discutida diretamente entre João Ribeiro e Paulo Skaf

AgoraVale

Entrevista

Nova Diretoria assume Associação Comercial de Taubaté

A empresária do setor
odontológico Sandra
Morales (foto) irá assumir
no próximo dia 1º de ja-
neiro a presidência da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Taubaté, para o
mandato do triênio 2010-
2012. Estimular o
empreendedorismo e for-
talecer o relacionamento

dos empresários de Taubaté com a instituição são
algumas de suas metas para a próxima gestão.

Segundo ela, o comércio e as empresas de
Taubaté entram mais fortalecidos no próximo ano,
pois tiveram a oportunidade de repensar suas ativi-
dades em 2010, proporcionada pela crise enfrenta-
da no início deste ano. Confira a entrevista da em-
presária Sandra Morales.

VE - Você assume a ACIT nesse próximo mês
de janeiro. Quais as metas e perspectivas de tra-
balho para a próxima gestão?

Sandra - Na gestão da ACIT que começarei em

Dando continuidade ao trabalho da atual diretoria, empresária do setor odontológico, Sandra Morales assume, a partir de 1º de janeiro, o comando da Associação
Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT). Em entrevista exclusiva ao jornal ValeEmpresarial, Sandra comenta sobre sua expectativa para o próximo triênio.

janeiro, pretendo dar continuidade e ênfase a alguns
projetos iniciados nas presidências anteriores. Pre-
tendemos formatar programas próprios para estimu-
lar o empreendedorismo, continuar e aprimorar os
programas de capacitação de funcionários e empre-
sários, promover campanhas que incentivem o au-
mento das vendas na cidade e fortalecer o relacio-
namento entre a ACIT e os empresários.

VE - Em sua opinião, quais os maiores desafi-
os que o empresário e o comerciante de Taubaté
entraram no mercado atual?

Sandra - Uma grande dificuldade enfrentada pe-
los empresários é conhecer a realidade do merca-
do, em constante evolução, e analisar como as trans-
formações influenciam na administração de seu pró-
prio negócio.

VE - O atual cenário econômico e algumas ten-
dências apontam um 2010 melhor que 2009. A se-
nhora concorda com esse pensamento?

Sandra - As perspectivas econômicas mostraram
que a economia brasileira em 2009 superou o temor
inicial provocado pela crise financeira internacional.
A estabilidade da economia em Taubaté deve favo-

recer condições positivas para o comércio da cida-
de em 2010. A crise, na verdade, gerou oportunidades
de repensarmos as atividades que desempenhamos
e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes.
Por isso, nossas empresas entram em 2010 mais
fortalecidas e confiantes por melhores resultados. O
mercado em Taubaté encontra-se em franca expansão,
o que agrega muito ao já tradicional comércio da cida-
de. O bom desempenho do setor automobilístico nes-
te ano, que tem um peso significativo na economia de
Taubaté, colaborou para a confiança dos consumido-
res que foram às compras. Quando outros setores da
economia, como a indústria e os prestadores de servi-
ço vão bem, a confiança do consumidor aumenta, pois
o medo do desemprego é menor.

VE - Conte um pouco de sua experiência e seus
negócios na área empresarial da cidade.

Sandra - Abri a clínica OdontoPAD há 17 anos,
motivada por uma vocação empresarial que sem-
pre tive. Naquele tempo, a realidade do mercado
era outra. Minha dedicação e meu esforço, assim
como o dos meus colaboradores, proporcionaram
o crescimento da empresa.

Alexandre Pió

Jantar de transição da diretoria executiva, que será empossada no dia 1º de janeiro 2010

Divulgação/Acit

Página 10Página 10Página 10Página 10Página 10 Vale Empresarial
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Emprego é Notícia

Dokar premia melhores funcionários
da concessionária VW em Pinda

A concessionária Volkswagen de Pindamonhangaba, Dokar Veículos, realizou recentemente
a quinta edição do Prêmio “Funcionário Destaque”, quando foram premiados os melhores

funcionários de cada setor, em cerimônia promovida no restaurante Fazendinha.
Idealizado pelo gerente da

empresa, Gerson Britto Ataíde, o
objetivo do projeto é premiar os
melhores funcionários em cada
setor e ainda o funcionário desta-
que de toda a empresa. Os pre-
miados são escolhidos pelos pró-
prios funcionários, seguindo al-
guns critérios pré-estabelecidos.

Na votação, cada funcionário
indica um nome dentro do depar-
tamento em que trabalha e outro
que represente a empresa toda.
Os requisitos para a escolha são
profissionalismo, bom humor, edu-
cação, participação, flexibilidade,
determinação, inteligência, entusi-
asmo, disciplina, tenacidade,
resiliência, amor e assertividade.

“A premiação objetiva valorizar o funcionário como
pessoa, pois esse é um compromisso da empre-
sa”, ressaltou o gerente Gerson Ataíde, antes da
premiação. O evento de confraternização da empre-
sa contou com muita animação e até torcida entre os
funcionários presentes. Os eleitos receberam troféus
e premiação em dinheiro.

No setor de vendas o premiado foi Felipe Bissoli.
No setor de administração, a escolhida foi Claudinéia
Leite de Souza Franco. No setor de assistência téc-
nica, o premiado foi Edmar José Machado e, na área
de peças, o escolhido foi  Paulo Fernando de Assis
Teberga, que também ganhou como funcionário des-
taque geral  da empresa. 

Sérgio Louza, proprietário da Dokar, Felipe Bissoli, Claudinéia Franco, Paulo
Teberga, Edmar Machado e Douglas Louza, diretor comercial da empresa

Divulgação

Funcionário Destaque

McDonald’s no mundo de Avatar traz
interatividade digital para seus clientes

A rede de restaurante McDonald’ s traz para seu
público Jake Sully e o surpreendente mundo de
Pandora. Inspirada na trama de “Avatar”, do mesmo
diretor e produtor de Titanic, James Cameron, a rede
lançou campanha que promete ser atração para toda
família, trazendo a interatividade digital como dife-
rencial para os seus clientes. O filme foi lançado
mundialmente no último dia 18 pela 20th Century Fox.

“A novidade fica por conta da experiência de re-
alidade aumentada que promete surpreender os con-
sumidores. Quem comprar
uma McOferta, com exce-
ção da linha Chicken
Premium, poderá destacar
da embalagem do sanduí-
che um card especial e
com ele acessar a página
de Internet que o
McDonald’s disponibilizou
(www.mcdonalds.com.br/
avatar), ativando com sua
webcam a realidade ampli-
ada. Ao mover o card em
frente a webcam, a imagem
animada de ‘Avatar’ realizará determinadas ações”
explica Roberto Gnypek, Diretor de Planejamento
de Marketing do McDonald’s no Brasil. “Além disso,
o card trará um código para acesso a jogos Online
disponíveis no mesmo site”.

A segunda grande atração fica por conta de oito
personagens representados nas surpresas do
McLanche Feliz “Um mundo cheio de aventuras”.
Quatro delas são habitantes de Pandora e as outras

quatro figuras foram criadas a partir dos animais que
pertencem ao mundo dos Na´vi.

As cenas de “Avatar” também decoram os res-
taurantes McDonald’s em displays e estandes.

Sobre o McDonald’s Brasil
A marca McDonald’s é líder no segmento de ali-

mentação fora de casa e conta com 567 restauran-
tes e 58 unidades de McCafé. Há 30 anos atuando
no Brasil, a rede está presente em 140 cidades, e
na América Latina, a marca é operada pela empresa

Arcos Dourados, de capital
latino-americano e detentora
da maior franquia McDonald’s
no mundo, com 1.700 restau-
rantes distribuídos em 19 paí-
ses da região.

Em 2008, foram atendidos
1,6 milhão de clientes por dia
no Brasil, com faturamento de
R$ 3,3 bilhões, que represen-
tou um crescimento de 22% em
relação ao ano anterior. Esses
números garantiram a primeira
posição em vendas na Améri-

ca Latina e a oitava posição no ranking global da
corporação. A rede é uma das maiores empregado-
ras privadas do Brasil, com mais de 48 mil funcioná-
rios, entre restaurantes próprios e franqueados, e
uma das que oferecem mais oportunidades de pri-
meiro emprego. Em 2009, a empresa foi eleita uma
das melhores empresas para se trabalhar pelos dois
principais indicadores desse quesito no país, Great
Place to Work e Guia Você S/A|Exame.

Analista Contábil - Guaratinguetá
Perfil contábil avançado e com experiência em

apuração de Lucro Real. Com CRC ativo, conheci-
mento da legislação do IRPJ, DCTF, DACON, e to-
das as obrigações acessórias. Nível de salário R$
1.500,00 à R$ 2.000,00/mês + vale alimentação e
refeição (R$ 140,00/mês).

Representante de Atendimento ao cliente
Ter 2º grau completo, curso na área de vendas

e experiência com representação comercial ou ven-
das externa, além de habilidade para negociar. Im-
prescindível ter veículo próprio (carro). Salário em
torno de R$ 750,00. Empresa fornece: Assist médi-
ca, Assist Odontológica, Cesta Básica, ajuda de
custo para alimentação e paga km.

Gerente de Contabilidade – SP
Formação em Ciências Contábeis; Inglês fluen-

te é imprescindível. Sólidos conhecimentos de con-
versões internacionais como: USGAAP e IFRS;
Pós-graduação ou MBA são diferenciais, ou expe-
riência anterior em Big 4.

Supervisor de Projetos
Formação Técnica ou Superior em Civil, Mecâ-

nica, Desenho Técnico Industrial. Sólidos conheci-
mentos e experiência em Auto Cad e softwares re-
lacionados. Experiência mínima de 05 anos na fun-
ção.  Sólidos conhecimentos em Cálculos Mecâni-
cos e Estruturais e outras aptidões na área de Li-
derança e Comunicação Verbal e Escrita.

American Tips

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

Ho, Ho, Ho – Marry Christmas
For all of you who have been reading all of my “

American Tips”. Thank you so much and next year, If
god permits, I will continue writing. God bless you
and your family and I wish you peace in your heart.

Let me explain you some of the Christmas
Symbols:

- “Christmas present” It represents the most
wonderful Christmas symbol, It is God’s most precious
gift and the true meaning of Christmas!

- God sent us a special gift that is for everyone. It
means that God’s gift of salvation, It means Jesus.

“Candy Cane”  is a beautiful Christmas object
which we will share the true meaning of Christmas.

The white stripe- Jesus was pure and holy; He
was without sin.

The red stripes -  is a picture of the blood Jesus
shed for each of us.

The hardness of the candy - the hardness
represents that Jesus is our “Rock”; if we build our
lives upon Him, they will be secure and lasting.

The candy cane’s shape - the candy cane is
shaped like a shepherd’s staff; the Bible calls Jesus
our Good Shepherd who watches over us and cares
for us; we are called the sheep of His pasture.

Upside down candy cane - if you turn the candy cane
upside down though, it makes a “J” from Jesus!

“Christmas lights”
One of the greatest things about light is that it helps

us to see. The Bible calls Jesus the “light of the world.”
ohn 8:12: ”When Jesus spoke again to the people,

he said, “I am the light of the world. Whoever follows me
will never walk in darkness, but will have the light of life.”

www.valeempregos.com.br
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Petrobras realizou palestra na Câmara de Caraguá

A Petrobras deverá investir US$ 174 bilhões
nos próximos quatro anos. A informação foi
passada na manhã desta segunda-feira (14),
durante a visi ta do presidente da empresa,
Sérg io  Gabr ie l l i  de  Azevedo,  à  Ref inar ia
Henrique Lage (Revap), em São José dos Cam-
pos.

Gabrielli esteve em São José para vistoriar
as obras de expansão e modernização da uni-
dade, que é responsável pelo processamento
de 14% de derivados de petróleo produzido
no país e já desempenha papel determinante
na produção oriunda da camada pré-sal.

“É um volume de ordem extraordinário e, no
que se refere ao conjunto de atividades, tem
uma especialidade muito grande na produção
de aviação”, disse Gabrielli durante a coletiva
com a imprensa regional. A expectativa é que
a Revap chegue ao número de 15 mil trabalha-
dores no início de janeiro, em função das obras
de expansão e da demanda do pré-sal.

O investimento no Pré-Sal
O gerente da unidade, Cláudio Pimentel co-

O Vale do Paraíba, especialmente a região de São José dos Campos e Litoral Norte receberão
diretamente os reflexos dos futuros investimentos da Petrobras. O jornal ValeEmpresarial

acompanhou a visita do Presidente da Estatal no Vale do Paraíba.

mentou sobre os testes que a uni-
dade fez com o petróleo do pré-sal.
“Já processamos 20% do petróleo
de Tupi, o pré-sal, e os primeiros
testes realizados foram excelentes,
dando uma qualidade muito boa”,
comentou.

Na ava l iação  do  geren te  da
Revap,  os  inves t imentos  da
Petrobras têm impulsionado o cres-
c imento  da  p rodução de
biocombustíveis, que já registrou
mais de 100% de aumento. “No Bra-
s i l ,  São Paulo  usou mais  á lcoo l
hidratado do que a gasolina, que é

o combustível alternativo para veículos leves”,
justificou.

Mesmo assim, o posicionamento da estatal
quanto às energias alternativas em termos mun-
diais é que até 2030 o petróleo represente 28%
das fontes primárias de energia do mundo, so-
frendo queda de 5%.

Para Gabrielli, presidente da estatal, o mai-
o r  desa f io  do  p ré -sa l  se rá  fo r ta lecer
tecnologicamente a cadeia produtiva do petró-
leo. “Estamos identificando os setores críticos
da cadeia produtiva e investindo em parcerias
para que a indústria nacional aumente sua par-
ticipação nos negócios da Petrobras. Precisa-
mos de fornecedores fortes para atender o cus-
to e o prazo que nosso projeto precisa e as-
sim alavancar a economia nacional”, ressaltou
Gabrieli. 

Segundo ele, a Petrobras deverá fechar o
ano com investimentos de U$ 60 bilhões e que
o pré-sal marca uma nova fase da história da
empresa,  a t ra indo invest imentos pesados.
“Para perfurar apenas um posto, o gasto é de

R$ 100 milhões, portanto, o pré-sal vem revo-
lucionar os investimentos e injetar nossa eco-
nomia com o sistema de concessão, que está
em discussão”, explicou.

O senador Aloísio Mercadante (PT-SP), que
também participou da visita, falou sobre os trâ-
mites da aprovação dos projetos l igados ao
marco regulatório do pré-sal no Congresso.
Segundo ele, a aprovação do marco regulatório
é fundamental para que o país se torne um dos
principais produtores mundiais de petróleo.

Mercadante explicou que faltam duas emen-
das para concluir o sistema de partilha e também
a aprovação do projeto de repartição dos royallties
e que até julho de 2010 o assunto deverá ter apro-
vação dos deputados e senadores. Ele ainda res-
saltou que os investimentos não têm caráter
eleitoreiro. “É pensar no futuro e desenvolvimen-
to do Brasil e ainda alavancar outros setores da
economia brasileira”.

A modernização da
refinaria em São José

Com a operação ini-
ciada em 24 de março
de 1980, a Refinaria
Henrique Lage (REVAP)
processa 40 mil metros
cúbicos de petróleo
por dia e atende a de-
manda dos demais de-
rivados de petróleo do
Vale do Paraíba, sul de
Minas Gerais, Litoral
Norte de São Paulo, re-
gião Sul Fluminense,

parte da Grande São Paulo e dos estados do Nor-
deste.

Localizada numa área de 10 quilômetros quadra-
dos, a empresa tem um faturamento anual superior a
R$ 10 bilhões. Em 2008, a unidade do Vale do Paraíba
recolheu a quantia de R$ 724 milhões em ICMS e
para a Prefeitura de São José dos Campos, R$ 4,2
milhões em IPTU.

O investimento previsto no Plano de Negócios
2009 – 2013 é da ordem de US$ 2,46 bilhões, com
vistas à modernização da unidade. Atualmente, es-
tão em andamento os trabalhos de construção civil
das unidades de gasolina e montagem
eletromecânica das unidades de coque e HDT-die-
sel.

Segundo a Petrobras, a modernização da refina-
ria permitirá a atualização tecnológica e uma série
de benefícios, como a implantação de processos
ambientalmente relevantes, a produção de combus-

tíveis mais limpos, o au-
mento da arrecadação
de impostos para São
José dos Campos, ex-
portação do excedente
de gasolina e redução
das emissões de
poluentes nos combus-
tíveis automotivos.

Acompanharam a visi-
ta ainda os prefeitos
Augusto Pereira Guarnieiri
(Santo Antônio do Pi-
nhal) e Hamilton Vieira
(Jacarei), bem como o
Deputado Estadual
Carlinhos de Almeida.

A Petrobras, através da Unidade de Negócios –
Bacia de Santos, realizou uma apresentação sobre
as obras da UTGCA – Monteiro Lobato (Unidade de
Tratamento de Gás Caraguatatuba).
Coube ao Gerente Geral da UN-BS,
José Luis Marcusso a apresentação da
atual situação das obras, seja na parte
terrestre como na parte marítima.

O executivo abordou questões a
respeito do lançamento e instalação da
“jaqueta” de sustentação da Platafor-
ma do Campo de Mexilhão, distante
cerca de 140 quilômetros da costa de
Caraguatatuba e 22 quilômetros dos
poços de extração de gás e petróleo,
numa profundidade de 172 metros e
dos Módulos de Processamento de
Gás, Alimentação e Dormitório.

Segundo Marcusso, a UTGCA es-
tará em funcionamento em etapas que

vão de junho a dezembro de 2010. Ao final da pa-
lestra as autoridades presentes puderam fazer per-
guntas ao Gerente Geral Marcusso.

Pedro Monte-Mor AI CMC

Gerente Geral da Unidade de Santos, José Luis Marcusso

Presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli e o senador Aloisio Mercadante

Fotos Carlos Marcelo César

Executivos da empresa
e autoridades políticas
da região visitaram o
canteiro de obras da
Revap em São José,
que vem recebendo
investimentos em

moderna ampliação

Investimentos

Presidente da Petrobras visita obras de modernização da Revap em São José e fala sobre o pré-sal

Gigante na
economia de São
José, a refinaria
gera atualmente
cerca de 15 mil
empregos e uma
invejável receita

em impostos
para o município

Investimento Privado
Petrobras repassa R$ 110 mil para projetos de Pinda

Através de um convênio, assinado pela
Petrobras e a Prefeitura de Pindamonhangaba, a
estatal repassou R$ 110 mil para dois projetos
desenvolvidos no município: “Brinquedo Levado
a Sério” e “Camerata Jovem”. O documento foi
assinado em virtude do empenho da Prefeitura
de Pindamonhangaba e do FSS (Fundo Social
de Solidariedade) na busca por parcerias.

Prefeito João Ribeiro e a presidente do Fun-
do Social, Maria Angélica, participaram da assi-
natura do convênio em São Paulo, na presença

de representantes da Petrobras e do Instituto
Salesianos de Pinda, entre eles o padre Silvio
César.

O total de R$ 110 mil da verba disponibilizada
deve ser dividida da seguinte maneira, 5% será
revertido para o Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente e os 95% restantes serão divi-
didos entre os projetos “Brinquedo Levado a
Sério”, que tem o apoio do Salesianos, e a
“Camerata Jovem”, projeto feito em parceria com
a Associação dos Cooperadores Salesianos.


