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Edição Quinzenal

SESC Taubaté realiza
show com Arnaldo

Antunes em abril

InovaBrasil reuniu
empresas incubadas em
São José dos Campos

Prêmio Perfil dos
Melhores homenageará
empresas em São José

Alckmin comenta sobre a qualificação
profissional no Estado de São Paulo

Divulgação

Em entrevista exclusi-
va ao jornal Vale Empre-
sarial, o Secretário de De-
senvolvimento do Estado
de São Paulo,  Gera ldo
Alckmin  F i lho  comenta
sobre o trabalho realiza-
do  para  a  qua l i f i cação
pro f i ss iona l  e  faz  um
balanço das ações exe-
cutadas pelo governo no
setor de desenvolvimen-
to.

ESPECIAL
PÁGINAS 08 e 09 Geraldo Alckmin comenta sobre o incremento das ETECs e FATECs no Estado

8º Pró-Vale reunirá
em maio empresas e
profissionais do Vale

Programado para o próximo dia 14 de maio,
em Taubaté, o Pro-Vale reunirá os melhores
profissionais da região do Vale do Paraíba, São
Paulo Capital e Região Sul Fluminense, com o
objet ivo de real izar uma efet iva network e
viabilizar oportunidades de novos negócios.

O público alvo do evento é: empresas pri-
vadas, empresários, execut ivos e gestores
que já atuam em indústrias da região. Na foto,
representantes do setor empresarial da região
prestigiaram evento realizado em 2009.

A organização do evento é de Ângela Lima
do Vale Empregos.

PÁGINA 11

PET Cursos é
novidade em curso
profissionalizante

Com 220 unidades franqueadas no Brasil, a fran-
quia PET Cursos Profissionalizante em
Pindamonhangaba já está com as portas abertas. A
escola de Pinda é a quinta da região e se destaca
por oferecer cursos de qualidade a custo acessível
ao munícipe. Confira matéria especial sobre a histó-
ria da franquia no Brasil e os cursos oferecidos em
Pindamonhangaba.                               PÁGINA 03

Unimed Pinda e
Taubaté elegem nova
Diretoria Executiva
Os cooperados da Unimed Pindamonhangaba e

Taubaté elegeram em processo democrático a nova
Diretoria Executiva para o exercício 2010/2012. O
médico Dr. José Renato Schmidt  foi o escolhido
em Pinda e em Taubaté, a cooperativa será coman-
dada pelo Dr. Boanerges Araújo.

PÁGINA 16

Momento Social

Confira entre outros destaques em nossa
coluna social desta edição a reinauguração

da nova loja Maris Modas, em
Pindamonhangaba, num estilo moderno e

diferenciado para melhor atender seus
clientes. Na foto, a gerente Iza (centro) recebe

convidadas.
PÁGINA 15

Robson Salgado

A importância do
Corretor de Seguros

PÁGINA 06
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Unimed Pindamonhangaba elege nova Diretoria Executiva
DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretor Presidente: Dr. José Renato Couppê
Schmidt
Diretor Financeiro: Dr. José Roberto Scapuccin
Diretora Administrativa: Drª. Lucy Suzumi Matsumoto
Kayano

CONSELHEIROS VOGAIS:
Dr. Andrey Jorge de Andrade
Dr. Arquimedes Natrielli de Almeida
Dr. Caio Augusto Marcondes Figueiredo
Dr. Carlos Roberto Cardoso
Dr. Clóvis Vieira Marques Junior
Dr. José Ricardo Puppio de Aguiar

CONSELHO TÉCNICO – 2010/2012:
Titulares:

Dr. Carlos Roberto Cardoso Telles

Os cooperados da Unimed Pindamonhan-
gaba elegeram no último dia 23, em processo
democrático, a nova Diretoria Executiva para o
exercício 2010/2012. A eleição teve início pela
manhã na Administração do Hospital Unimed e
se estendeu até o final da Assembléia Geral
Ordinária.

Recebendo a maioria dos votos, 59, a cha-
pa Renovação e Part ic ipação, encabeçada
pelo Dr. José Renato Schmidt foi eleita.

Dr. Luiz Cesar Cavalca Pinto
Dr. Manoel Maurício Ferrari Mendes

Suplentes:
Drª. Denise Costa Alves
Drª. Magali Taino Schmidt
Drª. Terezinha Eiko Takaki Togoro

CONSELHO FISCAL – 2010/2011:
Titulares:

Dr. João Paulo Roveda Guimarães
Dr. José Carlos Silva
Dr. José Valdez de Castro Moura

Suplentes:
Dr. Alberico Pereira Filho
Dr. Osvaldo Afonso da Silva
Drª. Patrícia Augusta Monteiro de Castro Casiuch

CONHEÇA A NOVA COMPOSIÇÃO  DA DIRETORIA

Dr. José Renato, dr. Scapuccin e dra. Lucy

Projeto Empreender

Contabilistas lançam cartilha sobre relacionamento do cliente e contador

Unimed Taubaté elegeu Dr. Boanerges
A Unimed Taubaté escolheu a chapa 1, liderada

pelo médico Boanerges de Araújo, para comandar
a cooperativa nos próximos quatro anos. A eleição

foi realizada no Hotel Baobá e contou com a partici-
pação de 352 médicos cooperados. Fazem parte
da diretoria executiva, os médicos Joviano Moassab,
Nelson Valise, Ricardo Manfredini.

 O Geconp (Grupo Empreender dos Contabilis-
tas de Pindamonhangaba) lançou recentemente na
sede da Associação Comercial de Pindamonhan-
gaba (Acip) uma cartilha sobre o relacionamento do
cliente e contador.

Marielza (centro) e contadoras do Núcleo Geconp

AgoraVale

O evento contou com a presença de contadores
da cidade, representantes da Acip, Sebrae e Facesp
(Federação das Associações Comerciais do Esta-
do de São Paulo) e da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba.

Segundo a coordenadora do grupo Empreender
de Pindamonhangaba, Marielza Lara Ligabo Silva,
o grupo sentiu a necessidade de lançar essa cartilha
visando um relacionamento melhor com o cliente
no que se refere aos cuidados com a empresa.

Jorge Ricardo Baruki Samahá, presidente da Acip,
afirma que o lançamento da cartilha é mais um pas-
so no sentido de qualificação profissional. “Acredito
que essa ideia de Pinda terá reflexo em toda re-
gião, porque hoje não dá mais para ver
Pindamonhangaba de forma isolada e com certeza
a cartilha trará um impacto de alcance regional”, sa-
lientou Samahá.

Contabilistas participantes do Grupo Empreender de Pinda (Geconp) durante ato de lançamento da cartilha

Magic Park traz diversão
ao Taubaté Shopping

Com programação até o dia 02 de maio, o par-
que de diversões Magic World Park está no Taubaté
Shopping com atrações radicais, familiares e infan-
tis. O parque fica no estacionamento do shopping
e se apresenta pela primeira na região

No total são 12 atrações, sendo Crazy Dance,
Tele Combate, Auto Pista, Mini Montanha e Trem
Fantasma para a família; Carrossel, Jeep, Motos e
Comboio para público infantil; e Kamikaze, Monta-
nha Russa e Rotor como atrações radicais, além
dos quiosques de Tiro ao Alvo, Argolas e Pescaria,
nos quais os jogadores podem ganhar prêmios.

Os brinquedos do parque seguem padrões de
segurança dos grandes parques americanos, com
restrições de altura ou estatura. Em cada equipa-
mento existe um medidor de altura e a indicação
na portaria de cada brinquedo, além de funcionári-
os treinados para dar orientações de segurança e
fornecer outras informações.

Com 17 anos de atuação no mercado de diver-
sões, o Magic World Park já passou por várias ci-
dades do país, nos estados de São Paulo, Goiás,
Minas Gerais e Paraná. O parque funcionára de
segunda a sexta-feira, das 18h às 22h e aos sába-
dos, domingos e feriados a partir das 15h às 22h.
O ingresso unitário custa R$ 4,00 e o pacote
promocional com três ingressos custa R$ 10,00.

AgoraVale
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Editorial Debate & Idéias
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Expediente
             ValeEmpresarial
Rua Pinheiro da Silva, 359 – Boa Vista

Pindamonhangaba/SP - CEP: 12401-020

Telefone: (12) 3648-4252
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Alexandre Pereira Costa – MTb 28.364

Gerson José Jorio Rodrigues – MTb 49.957

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Felipe César  /  Carlos Marcelo César

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:
Rildo Costa Nogueira

GRÁFICA E IMPRESSÃO - 5 mil exemplares
Gráfica Imperial – São José dos Campos

Envie sua carta, artigo, opinião, crítica ou

sugestão para nossa redação através do e-mail:

contato@valeempresarial.com.br.

As colunas e artigos assinados não refletem

necessariamente a opinião do jornal e seus autores

não mantêm vínculo empregatício com esta empresa.

 (*) Eduardo Krueger Costa, Diretor da CEBE – Central de Benefícios e Seguros, é Administrador de
Empresas, com especializações em Marketing pela ESPM, Previdência Privada pela F.G.V. e M.B.A.

Executivo Internacional pela Fundação Dom Cabral e University of Britsh Columbia.

A Meta
Prestes a comemorar o seu primeiro ano de vida,

o jornal ValeEmpresarial tem sido motivo de orgu-
lho e contentamento para a equipe responsável por
sua circulação.

A boa aceitação do jornal já é uma realidade em
todo Vale do Paraíba, basta ver as manifestações
de apoio, sugestões de matérias ou solicitações
sobre o preço dos anúncios.

Percebe-se com clareza que sua linha editorial
foi plenamente aprovada, o que mostra que a re-
gião realmente precisava de um veículo sério para
destacar, de verdade, a atuação, os novos produ-
tos e serviços de suas empresas.

Tudo isso serve como motivação para trabalhar-
mos sempre buscando a superação a cada nova
edição.

É por isso que queremos reiterar que este veí-
culo está sempre aberto para receber as colabora-
ções dos executivos e empresários do Vale do
Paraíba.

Trata-se de um espaço onde nossas empresas
têm a oportunidade de apresentar o perfil e a trajetó-
ria de empresários e executivos merecedores de
ênfase e maior conhecimento da comunidade, de
destacar um funcionário que por sua atuação e com-
portamento merece aparecer e, também, de divul-
gar os números que mostram o crescimento de uma
empresa em nosso mercado.

Nossas diversas seções estão à disposição dos
profissionais, que podem participar, por exemplo,
através de nossa coluna “Eu Recomendo”, onde
poderão dividir com nossos leitores os livros que
têm servido para construir ou aprimorar seus conhe-
cimentos e capacidades para atuar de forma mais
eficaz em suas empresas.

Podem através de um artigo na coluna “Debates
& Idéias”, colocar em debate um tema ligado à sua
vida profissional ou de real importância para sua
empresa.

Estamos também abertos para a divulgação de
importantes projetos sociais e ambientais promovidos
por organizações interessadas em colaborar com os
seus municípios, para mostrar eventos e comemora-
ções internas ou repercutir doações para entidades
sociais de relevância nos municípios da região.

É assim, com matérias produzidas por nossos
próprios profissionais, que temos conseguido aten-
der empresas de diversos segmentos.

Finalizando, queremos deixar claro, que a nossa
meta sempre foi e sempre será a de tornar o
ValeEmpresarial em um jornal realmente comprome-
tido com as necessidades do seu negócio, e que
isso só será possível com a sua participação.

Remunerar Indiretamente, a melhor
estratégia para remunerar melhor e gastar menos

Acompanhamos, no Brasil e no mundo, que a
remuneração indireta através de benefícios é ponto
central nas preocupações de Empresários e Profis-
sionais de Recursos Humanos quando falamos em
atração e retenção de bons profissionais.

Esta é uma realidade que tende a ser mantida e
entendê-la permitirá tirar o melhor para nossas em-
presas e funcionários, remunerando melhor e gas-
tando menos.

Avaliando mais profundamente a realidade brasi-
leira, encontramos debaixo do guarda-chuva dos be-
nefícios concedidos pelas empresas, um conjunto
de ações para permitir que os empregados tenham
acesso a serviços indispensáveis, que deveriam ou
são, ofertados pelo Estado.

Assistência a Saúde, Seguro Social, Previdên-
cia, Educação, Seguro Acidente do Trabalho são cus-
teados pelos trabalhadores e empregadores e
gerenciados pelo governo. Porém, os recursos
destinados ao custeio destes serviços, sob o ponto
de vista do equilíbrio individual do custeio e acesso
são mal administrados, principalmente, pelo fato de
que onde deveríamos ter critérios atuariais e técni-
cos, sistematicamente, temos decisões políticas que
buscam a distribuição da assistência também a quem
não contribuiu.

Desta forma, independente de posicionamentos
ideológicos, mudanças na legislação que permitam
desonerar impostos e tributos serão lentas e difí-
ceis, encaixando-se obrigatoriamente também nes-
te quadro os custos sociais e tributários incidentes
sobre a folha de pagamento.

Este é o cenário que a competição empresarial
ocorre e fazer com que a remuneração direta (salá-
rio) seja suficiente para que nossos empregados
custeiem adequadamente suas necessidades bási-
cas provavelmente tornará a empresa não competi-
tiva.

A visão estratégica da remuneração é imperativa

para o sucesso das organizações, exigindo dos es-
pecialistas a obrigação de encontrarem alternativas
eficientes.

Uma sugestão é incorporarmos os custos indivi-
duais dos benefícios a avaliação da remuneração,
dividindo-se inicialmente em direta (salário) e indire-
ta (benefícios e incentivos de longo prazo). Assim,
a remuneração para determinado cargo passa a ser
Salário + Assistência Médica + Seguro de Vida +
Previdência Privada + etc, etc.

Tenhamos muito claro que tudo aquilo que for
pago através de salário terá elevado custo social e
tributário, no mínimo, dobrando seu valor. De outro
lado, tudo o que for pago indiretamente, através de
benefícios, será infinitamente mais barato para a
empresa, útil para o empregado e ainda contará com
incentivos fiscais.

Com a clareza da realidade que nos cerca va-
mos repassar nossas políticas de remuneração, ava-
liar, reavaliar, criar e questionar se estamos efetiva-
mente distribuindo os benefícios corretos a cada
cargo.

Junto com este trabalho devemos incessantemen-
te divulgar e propagar para nossas equipes seu pa-
cote de remuneração total, fazer com que perce-
bam o que está sendo oferecido e que isto faz parte
do esforço da empresa para o aumento de sua re-
muneração e qualidade de vida.

O que, em resumo, quero dizer é que através de
um trabalho estruturado e profissionalmente realiza-
do esta parte da remuneração poderá beneficiar
muito o empregado. A empresa proporciona melho-
res condições aos seus empregados sem neces-
sariamente aumentar seus custos, podendo fazer,
inclusive, que a percepção de valor do empregado
seja maior do que a despesa aferida.

 (*) Eduardo Krueger Costa

Governo abre 560 vagas para cursos
profissionalizantes gratuitos em Pinda

 O Governo do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria das Relações de Emprego e Traba-
lho, abriu 560 vagas para cursos profissionalizantes
gratuitos, promovidos pelo Programa Estadual de
Qualificação Profissional (PEQ).

Destinado a desempregados, o programa ofe-
rece, além das aulas, uma bolsa auxílio de R$
210 mensais durante o curso, todo material didáti-
co, vale-transporte e lanche.

Os cursos têm duração média de três meses
e abrangem as áreas de vendas, administração,
indústria, construção civil, telemarketing, limpeza,
informática, segurança e atendimento ao cliente.
Neste ano, serão ministrados na cidade 17 cur-
sos.

As aulas serão oferecidas por meio de parce-

rias entre o Estado e instituições de ensino, como
o Centro Paula Souza, o Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial) e o Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial).

Carga Horária
Os cursos do PEQ têm cerca de 230 horas e

são divididos em habilidades gerais (150 horas) -
com reforço do ensino básico (português, mate-
mática, conhecimentos gerais e cidadania) - e em
habilidades específicas (80 horas), com aulas te-
óricas e práticas sobre a profissão.

Serão aproximadamente cinco horas por dia
em sala de aula - dependendo do curso.

A data de início das aulas também varia de
acordo com o curso e a instituição, devendo ini-
ciar na segunda quinzena de abril.

Envie comentário ou sugestão sobre nossas matérias e artigos para contato@valeempresarial.com.br.
Este espaço é destinado para a participação do leitor, envie seu comentário com identificação.

Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Nova diretoria da ACE Caragua toma posse com a presença de lideranças classistas e políticos

O Secretário de Desenvolvimento e vice-prefeito de Guaratinguetá,
Miguel Sampaio prestigiou o show do cantor Alexandre Pires, no Itaguará,

 com a esposa e a filha, jornalista Michele Sampaio

O prefeito Roberto Peixoto e a primeira dama Luciana Peixoto recebem
o jornalista Cid Moreira e sua esposa Fátima Sampaio Moreira, autora da obra
“Boa Noite. Cid Moreira. A grande Voz da Comunicação do Brasil”, em Taubaté

Marielza (Empreender), Felipe Cesar Filho (Prefeitura), técnicos do Sebrae,
Marcelo César (Agoravale) e Jorge Samahá (Presidente ACIP)

Grupo de alemães foram recepcionados pelos empresários da Top Coffee em Pinda

João
(Proprietário
Casa das
Chaves), sua
esposa Rogilsa,
seus filhos:
Julia, Andrei e
Manoela em
merecido
descanso
realizado
recentemente

A loja de roupas Maris Modas localizada
em Pindamonhangaba, reinaugurou

recentemente suas modernas instalações
para melhor receber seus clientes.

À direita, a gerente Iza é toda
 alegria ao receber seus amigos e clientes

que já podem conferir as melhores marcas
e o melhores modelos em roupas

masculina e feminina.

Iza e convidados durante
a recepção da nova decoração
e estilo de Maris Modas

Fotos Robson Salgado
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Política na Região
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PET Cursos traz ensino
profissionalizante ao mercado de Pinda

Com 220 un idades
franqueadas no Brasi l ,
esco la  de  P inda  é  a
quinta da região e já está
em funcionamento.

Com o objetivo de im-
plantar uma escola de
a l to  n íve l  em cursos
profissionalizantes a um
preço acessível, foi inau-
gurado no mês de mar-
ço  em P indamonhan-
gaba a nova unidade da
PET Cursos.

Com metodologia de ensino própria, que per-
mite ao aluno um aprendizado de alto nível para
posteriormente conquistar os seus objetivos
profissionais, a escola trabalha também com o
sistema de indicações de amigos para realiza-
rem cursos. A certificação dos cursos é de acor-
do com a legislação nacional, o que torna o
certificado válido em todo território brasileiro.

A franquia é referência no Brasil em forneci-
mento de ensino de alta qualidade, com exi-
gência de metragem mínima para as salas de
aula e com fornecimento de treinamento de três
dias em período integral de como atender o
cliente. No Vale do Paraíba, a escola está pre-
sente nos municípios Jacareí, São José dos
Campos, Taubaté e Cruzeiro.

“A idéia surgiu em uma conversa que tivemos no
coffebreak da Pós Graduação que fazemos na FGV.
Entendemos que Pindamonhangaba estava preci-
sando de algo inovador que pudesse impulsionar
a cidade, pois muitas escolas possuem cursos
com conteúdos sem muita profundidade. En-
tão começamos a traçar um perfil da escola
idea l  e  apareceu  a  Franqu ia  de  Cursos
Profissionalizantes PET Cursos”, conta um dos
proprietários Frank Aires.

Segundo os propr ietár ios Frank Aires e
Douglas Gonçalves, as vantagens da PET Cur-
sos são inúmeras: cursos com  alta qualidade
de ensino e custo baixo, professores altamen-
te qualificados e  preparados para aliar toda
experiência prática em sala de aula,  cursos
reconhecidos em todo o Brasil, salas de aula
arejadas e espaçosas, agência de empregos
com encaminhamento para o mercado de tra-
balho, localização privile-
giada. “Somos a única es-
cola em Pindamonhangaba
que vai até a residência do
interessado em nossos cur-
sos, um atendimento dife-
renciado a população da ci-
dade”, afirmou Douglas.

Como projetos futuros,
a empresa visa trabalhar
em regiões onde a popu-
lação seja inferior a 25 mil
habitantes. “Vamos até o
bairro e damos o curso
facilitando a vida das pes-
soas. Estamos olhando
para  a  popu lação  de
Moreira Cesar e região.
Aguardem, em breve te-
remos surpresas”,  af i r-

mou Frank.  A unidade
também estuda implantar
cursos  p repara tó r ios
para quem deseja fazer
concurso público.

Sobre a PET Cursos
A PET CURSOS é

uma rede de escolas de
ens ino  p ro f i ss iona l i -
zantes que atua nos es-
tados de Santa Catarina,
Paraná, Pará, Paraíba,
Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte, Mato

Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo,
São  Pau lo ,  Go iás ,  M inas  Gera is ,  P iau í ,
Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e Brasília e
com rápida expansão para todo o Brasil.

Surgiu em 27 de janeiro de 2003 na cidade de
Chapecó/SC pela visão do seu fundador Fernando
Antonio Martins de Oliveira que percebendo a defi-
ciência de qualificação no mercado de trabalho,
abandonou o corpo docente da universidade onde
lecionava e inaugurou sua primeira escola de cur-
sos profissionalizantes.

Quatro meses depois recebeu um novo só-
cio, Everton Carlos Sabú, na época gerente fi-
nanceiro das Casas Pernambucanas e inicia-
ram a segunda escola. Atualmente a rede pos-
sui cerca de 220 unidades franqueadas.

Alexandre Pió

Frank e Douglas proprietários da Pet Cursos em Pinda

CURSOS DISPONÍVEIS
Assistente Jurídico
Atendente de Farmácia e Consultório Médico
Atendente de Laboratório
Auxiliar Administrativo com Secretariado
Crediário e Cobrança
Departamento Pessoal
Gestão de Empresas
Informática
Marketing e Propaganda
Técnicas de Produção de Açúcar e Álcool
Técnicas de Produção de Biodiesel
Técnicas de Venda
Técnicas em Contabilidade
Telemarketing
Turismo e Hotelaria
Operador de Supermercado

Moderno laboratório de informática traz ensino de qualidade

Alexandre Pió

Moreira César
O prefeito João Ribeiro (PSDB) vem dando

total apoio à administração do subprefeito Casé
(PT) em Moreira César. Ele manifestou recen-
temente que tudo de bom que rea l iza em
Pindamonhangaba, procura levar ao Distrito.
Veja o caso da extensão da ETEC para cursos
profissionalizantes aos moradores de Moreira
César.

Boas parcerias

Alckmin e o prefeito João Ribeiro

Outro destaque da atual administração de
Pindamonhangaba é parceria que realiza com
os governos federal e estadual. Com o gover-
no Lula (PT) , João Ribeiro conta com fortes
interlocutores como o subprefeito Casé e a
presidente do partido Sivanilde Kogempa, vi-
sando o pleito de grandes obras como Viadu-
to das Campinas, Rebaixamento da Linha e
outros. Com o governo do PSDB em São Pau-
lo, Ribeiro util iza de seus laços de amizade
com Geraldo Alckmin, sob o olhar da vice-
prefeita Myriam Alckmin. E com isso quem ga-
nha é a cidade!

Verba federal
Quem também está de olho em verbas do

Governo Federal é Guaratinguetá. Recente-
mente o vice-prefeito Miguel Sampaio e o As-
sessor de Gabinete Nelson Mathídios viajaram
para Brasília, onde realizaram contato com par-
lamentares e foram recebidos pelo Secretário
Nacional de Justiça, Romeu Tuma Junior, para
tratar do projeto de monitoramento de pontos
es t ra tég icos  da  c idade  por  s i s tema de
câmeras. Entre outras obras que o município
pleiteia está também um viaduto sob a Rodo-
via Presidente Dutra, próximo ao Patury.

Ana Karin na Petrobrás
Dinâmica e boa de papo, a prefeita de Cru-

zeiro, Ana Karin esteve recentemente com o
diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto), Rafic Zake Simão, no Rio de Janeiro,
onde participou de uma reunião com o Chefe
de Gabinete da Petrobrás, Armando Trípodi.  A
intenção da chefe do executivo é inscrever Cru-
zeiro no programa “Desenvolvimento e Cida-
dania” da Petrobrás. A iniciativa visa contribuir
para o desenvolvimento local, gerando a inser-
ção social de pessoas que vivem em risco ou
em desvantagem.  “A intenção é promover a
organ ização  de  ca tadores  de  mater ia is
recicláveis em cooperat ivas e associações
para formação de uma rede solidária que deve
gerar renda e qualificar profissionalmente os
munícipes”, afirmou a prefeita.
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Inclusão Social

FAPI é uma das primeiras faculdades a
implantar aulas de LIBRAS na grade curricular

CenterVale Shopping
recebe primeira loja
da Calvin Klein na região

Investindo R$ 700 mil reais e gerando 20 no-
vos postos de trabalho, a Calvin Klein inaugu-
rou no Center Vale Shopping a sua primeira loja
exclusiva na região. A novidade oferecerá aos
clientes do principal shopping da região pro-
dutos da linha Jeanswear e Underwear da CK.

Conso l idada  como uma das  marcas
Jeanswear mais importantes e influentes do
mercado, conquistando seguidores pelos qua-
tro cantos do mundo, a loja trará aos clientes o
que há de mais sofisticado e casual, tanto nas
coleções femininas quanto nas masculinas.

A atmosfera minimalista da grife também
pode ser percebida nas roupas que preservam
o conceito internacional da Calvin Klein. Ao
todo, atualmente, as lojas da Calvin Klein Jeans
já chegam a 50 inclusive, em várias capitais
do Brasil, e o projeto de expansão da marca
continua, em breve, outras 15 inaugurações
ainda esse semestre.

Para  a  aber tu ra  da  lo ja  no  CenterVa le
Shopping, a Calvin Klein Jeans preparou uma
grande festa para convidados, com DJ e muita
badalação.

O CenterVale Shopping de São José dos
Campos, que é administrado pela empresa
Ancar  I vanhoe,  in i c iou  um processo  de
revitalização e um novo mix de lojas com mar-
cas importantes no mercado de moda nacional e
internacional vem sendo implantado no local.

A FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba) implan-
tou em seus cursos a partir de 2010as aulas de LI-
BRAS (Língua Brasileira de Sinais), fazendo parte
obrigatória da grade curricular dos alunos.

A medida abrange todos os cursos de formação
de professores visando preparar profissionais para
melhor atender os alu-
nos com deficiência
auditiva, contribuindo
assim com a inclusão
social e com a Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação, que estabe-
lece que a educação
especial deve ser ofe-
recida preferencial-
mente na rede regular
de ensino.

A Faculdade de
Pindamonhangaba é
uma das primeiras ins-
tituições de ensino su-
perior da região a incluir a disciplina de LIBRAS em
sua grade curricular. De acordo com o professor Rauf
Di Carli, pedagogo especialista em Educação Es-
pecial/Educação Inclusiva e Formação do Docente
de Ensino Superior, o contato do aluno com a língua
de sinais ajuda a formar profissionais mais capacita-
dos para o futuro.

“A disciplina é importante para o aluno saber que

no mundo existem diferenças e é preciso saber vi-
ver na diferença. Durante as aulas eles aprenderão
conhecimentos teóricos a respeito da surdez e tam-
bém como cumprimentar e receber o surdo agindo
naturalmente. É preciso destacar ainda que cada
surdo é um caso”, explicou o professor. Di Carli nas-

ceu com problemas
auditivos e superou
as dificuldades estu-
dando em escolas do
ensino regular e for-
mando-se, posterior-
mente, em Pedago-
gia.

Para a estudante
do 5º semestre do
curso de Educação
Física da FAPI, Elaine
Ribeiro, a aula de LI-
BRAS é um aprendi-
zado para a vida toda.
“Como nosso curso é

licenciatura, estaremos sempre envolvidos com cri-
anças e, em alguns casos, crianças com necessi-
dades especiais. A aula de LIBRAS além de enri-
quecer o curso nos prepara para um mercado de
trabalho que valoriza muito a inclusão social. O pro-
fessor Rauf é muito inteligente e por causa da disci-
plina dele vários alunos deixaram de faltar na facul-
dade às segundas-feiras”, enfatiza a aluna.

Divulgação

Faculdade já trabalha com libras em seus cursos



Divulgação

O diretor Paulo Torino e alunos do SENAI de Pinda na
etapa do Circuito de Rua de Pindamonhangaba em 2009
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Esporte

Alunos do SENAI Pinda formam
equipe para provas de corrida de rua
A equipe tem o intuito de competir nas corridas de rua da cidade e de todo o Vale do Paraíba

A prática da atividade física nos dias atuais é
essencial para uma boa qualidade de vida, além
de reduzir consideravelmente os riscos de doen-
ças e ajudar no desenvolvimento do raciocínio.

Pensando nas necessidades e aprendiza-
gens que seus alunos irão obter, o SENAI de
Pindamonhangaba criou um projeto onde for-
marão uma equipe de alunos com o objetivo
de despertar o interesse dos jovens para o
esporte, e assim contribuir para seu desenvol-
vimento escolar.

A equipe será formada por 12 alunos do curso
de aprendizagem industrial e do técnico regular,
com o acompanhamento de um professor técnico
na área educação física, treinando os alunos para
competições em provas de corrida de rua que
irão participar na cidade e na região. Os alunos
irão ter toda estrutura e suporte do SENAI, como:
alimentação e ao transporte durante todo o ano
nos campeonatos.

“Desde o momento escolar, incentivando a prá-
tica do esporte, nós temos certeza de que esses
conceitos o aluno e o trabalhador da indústria ama-
nhã  irão levar para dentro da indústria, com

qualidade de vida e praticando
esporte que é a maneira mais fácil
de manter uma boa saúde”, salien-
ta Paulo Torino, diretor do SENAI
Pindamonhangaba e idealizador do
projeto.

Segundo Evel in Crist ina de
Albuquerque,17, do curso de téc-
nico em eletrônica, que foi uma das
primeiras alunas inscritas na equi-
pe, a iniciativa é muito boa para
quem cursa o SENAI.

“Já fiz atletismo durante anos, e essa será uma
boa oportunidade para eu voltar a treinar, mas tem
que ter perseverança e disciplina para seguir no
esporte. O esporte muda como a gente pensa e
se relaciona, tem que ter iniciativa para se inscre-
ver. O bom é o resultado depois, vale mais que a
medalha. Vou me dedicar bastante”.

O professor de educação f ísica Robert
Rodrigues, responsável pela equipe ressalta que
estas atividades terão grande relevância para os
alunos. “É um projeto novo, mas queremos

participar de diversas competições fora, de âm-

bito regional. Realizaremos uma preparação com
dois treinos semanais. Fazer atividade fí-sica é
importante para o desenvolvimento do aluno em
respeito à coordenação motora”.

De acordo com Torino, o SENAI de
Pindamonhangaba irá treinar também uma equipe
que participará das competições da Copa SENAI,
que tem modalidades como futebol de salão, bas-
quete, vôlei, tênis de mesa e xadrez. “O SENAI
Pindamonhangaba tem a preocupação com

o esporte e a juventude, e isso é um grande
ganho social que cada um deles vai ter isolada-
mente agora e no futuro”, finaliza o diretor.

Sabesp abre inscrições para
Concurso Público Aprendiz 2010

Sesi e Rede Globo
realizam Ação Global

em Guaratinguetá
O SESI – Serviço Social da Indústria e a Rede

Globo (através da TV Vanguarda), em parceria com
a Prefeitura de Guaratinguetá, realizam no próximo
dia 10 mais uma edição da Ação Regional. As ativi-
dades acontecem das 9h às 17h no Ginásio de
Esportes do Pedregulho, localizado à rua Luiz
Pasteur, s/n – bairro Pedregulho.

O evento é dirigido à população carente,
disponibilizando inúmeros serviços gratuitos nas
áreas médica, educacional, nutricional, orientação
jurídica, cultural, obtenção de documentos, ativida-
des de lazer e outros.

Responsabilidade Social
O Serviço Social da Indústria de São Paulo

(SESI-SP) é pioneiro no desenvolvimento de ações
de responsabilidade social, desde sua fundação
em 1946. Sua missão é promover o bem-estar so-
cial, com foco na melhoria da qualidade de vida
do trabalhador, de seus familiares e da comunida-
de, por meio de programas em cinco áreas
prioritárias: educação, saúde, alimentação, espor-
tes e lazer e atividades sócio-culturais. A rede SESI-
SP conta com 211 unidades escolares em 105
municípios paulistas e 51 centros de atividade.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo) abriu concurso
público para contratar 552 aprendizes. As ins-
crições podem ser feitas até o dia 9 de abril
por jovens que tenham entre 14 anos e 21 anos
e 7 meses. Outra exigência é que o candidato
esteja cursando em 2010 o primeiro ou segun-
do ano do Ensino Médio.

Os aprovados farão o curso para Aprendiza-
gem Industrial para Formação de Agente Admi-
nistrativo da Sabesp, ministrado pelo Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Posteriormente, trabalharão na Sabesp duran-
te dois anos, onde irão adquirir conhecimento
nas áreas administrativa e técnica.

O aprendiz receberá salário de R$ 510, além

de benefícios: assistência médica, vale-refei-
ção, vale-transporte, seguro contra acidentes
pessoais e férias. A jornada de trabalho é de
40 horas semanais (32 horas de prática e 8
horas de aulas teóricas).

Inscrições e prova
As inscr ições devem ser  fe i tas  no s i te

www.intespconcurso.com, onde o candidato
também encontrará o edital completo do con-
curso, com todas as regras. A taxa de inscri-
ção é de R$ 7,50, paga mediante boleto ban-
cário a ser impresso no mesmo site.

A prova objetiva será aplicada no dia 2 de
maio e conterá 60 questões ao todo de língua
portuguesa, matemática, noções de informática
e atualidades (15 perguntas cada uma).

Anuncie no
ValeEmpresarialEntre em contato pelo tel. (12)

3648-4252
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  Asssociações Comerciais da região prestigiam
posse da nova  diretoria da ACE Caraguatatuba

Associação Comercial de Guará
promove curso sobre Liderança

A ACEG (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) pro-
move, em parceria com o Sebrae-SP, o curso “Desenvolver liderança e
estimular a motivação”, entre os dias 05 e 09 de abril, das 18h30 às
22h.

O objetivo do é buscar desenvolver competências para a liderança
de equipes participativas, criando o ambiente propício e necessário
para o aprimoramento dos grupos. Serão tratados os seguintes temas:
desenvolvimento de mudanças na empresa, Liderança x Produtivida-
de,  motivação de equipes,  decisões participativas e identificação do
verdadeiro líder.

O curso, que é apostilado e com certificado do SEBRAE-SP, tem
custo de R$ 50,00 e acontece no salão social da ACEG, localizado à
rua Marechal Deodoro, 67, Centro. Inscrições pelos telefones 3128-2208/
3128-2209. São apenas 30 vagas.

Presidentes de Associações Comerciais da região que marcaram presença na posse da
nova diretoria da ACE Paulo (Campos do Jordão) , Jorge Samahá (Pinda), Paulo
Roberto (ex-presidente), Coutinho (novo presidente), Nicolas (ACEG e FACESP),
Marquinho (Cachoeira Paulista), Laerte (Bananal) e Alfredo (Ubatuba).

AgoraVale

Tomou posse recentemente a nova diretoria da ACE (Associação Comercial
e Empresarial de Caraguatatuba), em cerimônia que contou com a presença de
vários presidentes de outras Associações Comerciais. Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba, Ubatuba, Campos do Jordão, Bananal e Cachoeira Paulista
prestigiaram o evento. A posse ocorreu na sede da ACE e teve ainda a presen-
ça de George Nicolas, vice presidente da FACESP - Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de São Paulo, e também presidente da ACEG –
Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá.

O novo presidente, Rui Fernando Coutinho, assume o cargo, ocupado ante-
riormente por Paulo Roberto Gatto Bijos. A entidade foi fundada por um grupo
de idealistas, que em 21 de abril de 1965. A entidade está localizada a rua Eng.
João Fonseca, 484, Centro e atende pelo telefone (12) 3897-8822.

SESC Taubaté realiza show
com Arnaldo Antunes em abril

O ex-Titãs Arnaldo Antunes realiza no próximo dia 29, às 21h, o
show Iê iê iê no SESC Taubaté. Neste show, o cantor apresentará o
repertório de seu último CD. Repleto de referências do rock’n’roll da
jovem guarda, da primeira fase dos Beatles e de outros ícones do Iê,
Iê, Iê, apresenta canções, em sua maioria inéditas, compostas pelo
próprio Arnaldo e por seus parceiros e amigos como Marisa Monte,
Carlinhos Brown, Liminha, Paulo Miklos, Branco Mello,  entre outros.

Os preços antecipados do convite é R$ 5,00 (trabalhador do co-
mércio de bens e serviços matriculado e dependentes), R$ 10,00 (usu-
ário inscrito, estudante, professor da rede de Ensino Estadual e Muni-
cipal e maiores de 60 anos) e R$ 20,00 para os demais interessados.
No dia do show valores subirão para R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 28,00,
respectivamente conforme o público citado.

“Iê iê iê é uma palavra que não está no dicionário, mas todo mundo
sabe o que significa. Música jovem de uma época, com seu repertório
de timbres, trejeitos, colares, carros e cabelos, o termo traduz um
estilo que parece ter ficado parado no tempo, como se fosse um nome
que se dava ao rock’n roll antes de ele se chamar rock’n roll. Uma
espécie de proto-rock, que se desdobrou em muitos afluentes de ten-
dências e fusões”, afirmou Arnaldo Antunes.

O SESC Taubaté localiza-se na Av. Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa Terezinha. Outras informações pelo telefone
3634-4000.
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Destaque Comercial

Com duas unidades em Pinda, São Caetano
é referência em material para construção

Outono-inverno já chegou às vitrines do comércio em Taubaté

As unidades do São Caetano
*Av. Fortunato Moreira, 657

Tel.: (12) 3645-3088 e 3648-6171 -
Santana

*Rua William Oscar Perrenoud
Neto, 1950

Tel.: (12) 3642-3203 – Res. Andrade

Referência em Pindamonhangaba e região na
compra de material para construção, o Depósito São
Caetano oferece aos seus clientes a mais versátil
linha de produtos do mercado para a construção ci-
vil e industrial. Do alicerce ao acabamento, a casa
tem tudo o que uma construção necessita aliada aos
bons preços e ótima oportunidade de pagamento.

Com a realização do serviço de entrega para todo
o Vale do Paraíba e região, o estabelecimento co-
mercial está estabelecido na cidade em duas unida-
des. A loja central na Av. Fortunato Moreira (bairro do
Santana) oferece uma variedade e show room de pro-
dutos, onde o cliente pode conferir pessoalmente os
diversos modelos de piso, azulejos, revestimentos,
louças e assentos, tubos e conexões, metais e aces-
sórios, além de todo o material elétrico e hidráulico.

No local você ainda encontra diferente linha de
churrasqueiras, fornos e fogão à lenha para combi-
nar e valorizar a área de lazer da sua casa.

Seja para a reforma ou construção, o São Caeta-
no Material para Construção, oferece ainda uma li-
nha completa e variada de madeiras para a sua obra
com alta qualidade, além de portas, janelas,
esquadrias e os jogos completos de fechaduras e
ferragens para todos os gostos.

Outra vantagem do São Caetano é a fabricação
própria de artefatos de cimento, com a qualidade
que o cliente procura para a compra de blocos e
laje. Através de uma visita na unidade localizada no
bairro Residencial Andrade (próximo
a subestação de energia), o consu-

midor poderá conferir todo o processo de fabrica-
ção e qualidade dos produtos, como: lajes H8E H12,
blocos de 10, 15 e 20, canaletas de 10,15 e 20, além
dos blocos estruturais que estão tendo elevada
comercialização.

A casa trabalha com variada linha de financiamento
e convênios com Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, Bradesco, BV – Banco Votorantin e Asso-
ciação dos Servidores Públicos Municipais.

O Depósito São Caetano tem como proprietário
o comerciante Everaldo Martinho Romano e traba-
lha atualmente com uma equipe total de 23 funcioná-
rios para melhor atender.

Divulgação

Divulgação

Os manequins de várias vitrines de Taubaté
já expõem o que será moda na nova estação e
as cores mais escuras estão em alta. Casacos,
moletons, cachecóis e tricôs já chamam a aten-
ção dos consumidores.

O outono, que se inicia no próximo sábado,
20, é uma estação de transição entre o verão e
o inverno e tem como características mudan-
ças rápidas nas condições de tempo, maior fre-
qüência de nevoeiros e registros de geadas
em locais serranos das regiões sul e sudeste,
ou seja, época de renovar o guarda-roupa.

A estampa xadrez continua em alta e as cores
seguem a tendência proposta pela semana de
moda paulista: bege, cinza, preto, verde e vinho.

De acordo com uma pesquisa realizada pela ACIT
com vários lojistas associados do setor de confec-
ções, a chegada do outono-inverno deve aquecer
as vendas já a partir  deste mês. “As vendas come-
çam a deslanchar mesmo em março, pois no inicio
do ano há muitas contas para pagar. Agora, com a
chegada dos dias mais frios e as novas coleções, o
consumidor deve sair às compras”, explica Vladecir
Rubiatti, diretor para relacionamento com o comér-
cio da ACIT.

Segundo Rubiatti, quanto mais frio, mais vendas.
A expectativa dos lojistas é que, nos próximos três
meses, a procura pelas roupas mais quentes cres-
ça 12% a mais este ano, com relação a 2009.

Assessoria ACIT

Óticas Clau’s Vision recebe prêmio por excelência em qualidade

Assessoria ACIT

Claudete França,
da Clau´s Vision
recebe o prêmio

Iso Quality
901902

Excelência em
Qualidade,

Atendimento e
Profissionalismo

A rede de óticas Clau‘s Vision recebeu, re-
centemente, o prêmio Iso Quality 901/902 –
Exce lênc ia  em Qua l idade,  A tend imento  e
Profissionalismo.

O mérito foi concedido pela empresa JM Es-
tatística, após pesquisa com 500 consumido-
res de Taubaté, divididos em cinco regiões:
Centro, Estiva, Vila São Geraldo, Vila São José
e Independência.

Esta premiação é destinada a empresas, pro-
fissionais liberais e autoridades, reconhecidos

por pesquisa de opinião púbica.
Com 18 anos de experiência no mercado e

apenas dois anos com a marca Clau’s Vision, a em-
presária Claudete França e sua equipe já conquis-
tam projeção regional como a melhor ótica.

“Este prêmio é o reconhecimento de um tra-
balho sério, realizado com muito comprometi-
mento e carinho. Dedico a todos os funcionári-
os das lojas Clau’s Vision que procuram traba-
lhar com excelência, visando sempre o bem-
estar de nossos clientes”, explica Claudete.

Alexandre Andrade
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Emprego é Notícia
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Especial Copa 2014

São José, Cruzeiro e Ubatuba
podem ser subsedes da Copa 2014

Governo do Estado seleciona 40 municípios com potencial para receber delegações.

Coordenador de PCP
Formação Superior experiência como Coor-

denador e em todas as rotinas de PCP.
Residir entre Pindamonhangaba e Caçapava.
 

Chefe de Qualidade
Formação Superior, desejável Pós Profissi-

onal da área de Qualidade. Necessário ser
especialista em TPM para atuar na implantação
de TPM na indústria.

 

Analista de Comércio Exterior
Superior completo, preferencialmente Admi-

nistração com ênfase em comércio exterior.
Idiomas: inglês avançado obrigatório e espa-
nhol  desejável .  Executar d iversas funções
como: confeccionar documentos pré e pós
embarque, legalização dos documentos junto
às Câmaras de Comércio, Consulados e Em-
baixadas; alimentar o sistema de Mapa de Ex-
portação, acompanhamento por embarque do
processo de drawback e alimentar o sistema
SATI ( Instrução normativa IN86 ).

 

Supervisor da Qualidade
Experiência de 5 anos em ISO 9000, conhe-

cimento de OHSAS e de outras normas como
18000, conhecimentos em sistema de gestão,
experiência em auditorias e certificação. For-
mação superior completo e cursos (comprova-
dos) na área da qualidade. Salário referência
em torno de R$ 4.000.

 

Supervisor de Manutenção
Experiência de 5 anos em manutenção in-

dustrial, conhecimento na manutenção preven-
tiva e corretiva, experiência em supervisionar
e liderar equipe, conhecimentos de ISO 9000
e OHSAS. Formação: preferência Engenharia
Mecânica ou Técnico em mecânica ou eletrô-
nico. Salário referência em torno de R$ 4.000.

 

 Estagiária Administração
Estar cursando técnico ou Tecnólogo, boa

comunicação verba l  e  dese jáve l  curso de
telemarketing. Residir em Taubaté. Bolsa por 6
horas diárias de R$350,00.

Para acessar as vagas cadastre-se no site:

Copa do Mundo já impulsiona vendas
de aparelhos de TV em Taubaté

McDonald’s leva crianças para entrar em
campo com o Brasil na Copa do Mundo

Ubatuba, São José
dos Campos e Cruzeiro
são as três cidades da re-
gião que poderão atuar
como subsedes da Copa
do Mundo no Brasil, em
2014. No total são 40 mu-
nicípios paulistas que fo-
ram selecionados pela
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado
de São Paulo, por terem potencial para funcionarem
como subsede do Mundial, recepcionando delega-
ções e respectivas comitivas.

Todas essas cidades passarão por vistorias de
infraestrutura pelo Comitê Organizador da Copa de
2014 em data ainda a ser definida. O secretário mu-
nicipal de Esporte e Lazer, José Luiz Bittencourt Jr.,
afirma que o fato de Ubatuba aparecer como uma
das cidades com potencial para ser uma das

subsedes é o resultado
de um longo trabalho. 
“Isso mostra o resultado
do nosso trabalho de in-
vestimentos de
infraestrutura esportiva e
turística nestes cinco anos
da atual administração”,
comemorou o secretário.

A Secretaria de Esporte e Turismo enviou para
todas as cidades do Estado, no início deste ano,
um questionário que funcionou como um levantamen-
to da infraestrutura dos municípios, onde eram soli-
citadas informações como aspectos gerais da cida-
de, transporte, hotelaria, estádios e campo de fute-
bol, segurança, meio ambiente, entre outros. Cerca
de 100 cidades retornaram o formulário preenchido
e desse total 40 municípios foram previamente sele-
cionados e deverão passar por uma vistoria.

O McDonald’s entra no clima da Copa do Mundo
com uma ação que promete ser o desejo de qual-
quer amante do futebol. A rede está promovendo o
concurso cultural “Vivendo um Sonho de Craque”,
que premiará cinco crianças brasileiras e um acom-
panhante com uma viagem à África do Sul.

Os vencedores terão o privilégio de entrar de
mãos dadas com os craques da Seleção Brasileira
no jogo Brasil x Portugal, que ocorrerá no dia 25 de
junho, na cidade de Durban. Patrocinadora oficial da
Copa do Mundo há 16 anos, o McDonald’s já levou
cerca de duas mil crianças de mais de 50 países só
nas duas últimas edições da competição.

Para participar, crianças entre 6 e 10 anos de-
vem enviar um vídeo, desenho, texto ou uma foto
sobre o tema “Eu vou com o Brasil para a Copa do
Mundo da FIFA da África do Sul”. Os trabalhos serão
publicados no hotsite www.mcdonalds.com.br/
sonhodecraque para a escolha do público. Os cem

mais votados vão receber kits exclusivos do
McDonald’s. Dentre eles, o pentacampeão Cafu es-
colherá os cinco melhores trabalhos, seguindo os
critérios de criatividade, fidelidade ao tema e origi-
nalidade.

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

mentação fora de casa e conta com 576 restauran-
tes e 60 unidades de McCafé. Há 31 anos atuando
no Brasil, a rede está presente em 140 cidades, lo-
calizadas em 22 estados e no Distrito Federal. Na
América Latina, a marca é operada pela empresa
Arcos Dourados, o e detentora da maior franquia
McDonald’s no mundo, com 1.700 restaurantes dis-
tribuídos em 19 países da região. Em 2008, foram aten-
didos 1,6 milhão de clientes por dia no Brasil, com
faturamento de R$ 3,3 bilhões, que representou um cres-
cimento de 22% em relação ao ano anterior.

Pode até parecer coisa do passado, mas muitos
consumidores ainda decidem trocar seus aparelhos
de televisão por causa da Copa do Mundo. A com-
petição de futebol mais importante do planeta já
aquece o movimento em lojas especializadas.

Em Taubaté, uma pesquisa realizada pela ACIT
revelou que os lojistas devem registrar

aumento de até 110% nas vendas nos seis pri-
meiros meses deste ano, com relação ao mesmo
período do ano passado.

Para muitos empresários, o mundial da África do
Sul de 2010 também servirá de desculpas para subs-
tituição dos aparelhos de tubo pelas novas
tecnologias. Na maioria das grandes redes, as ve-
detes para os próximos meses devem ser as Tvs
de LCD de 32" e 42", com financiamentos em até 12
vezes sem juros.

Em 2006, ano em que foi realizado o último cam-
peonato mundial de futebol, sem novas tecnologias,
o aumento nas vendas do primeiro semestre, em
todo o país, em comparação com 2005, foi de ape-
nas 10%.            (Colaboração: Alexandre Andrade/ACIT)

Divulgação

Divulgação

ESCRITÓRIO PEIXINHO

ABERTURAS DE FIRMAS,
IMPOSTO DE RENDA E INSS

Fones (12):

3642-3332 / 3642-6984

RUA PINHEIRO DA SILVA, 356 - BOA VISTA - PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: escripeixinho@uol.com.br
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A importância do Corretor de Seguros
A partir da última década de 90, o corretor de

seguros se consolidou como o principal canal de
distribuição de seguros do Brasil. É um dado im-
portante porque espelhar o resultado de uma lon-
ga luta, mais de 20 anos, principalmente contra
as agências bancárias. Atualmente, até os gran-
des conglomerados financeiros têm os correto-
res como principais parceiros, especialmente para
a venda dos seguros mais complexos.

Como conhecem bem os produtos com que
trabalham, os corretores de seguros dão um aten-
dimento melhor para os segurados. Este é o dado
que importa: assessorado por um corretor com-
petente, o segurado, ou seja, o cidadão que pre-
tende proteger seu patrimônio ou sua capacida-
de de atuação – tem chances concretas de com-

prar melhor um produto da maior importância, mas
que, se for comprado errado, não vai atender sua
finalidade, deixando de desempenhar o forte pa-
pel social que lhe cabe.

Seguro é um contrato complexo, com caracte-
rísticas únicas, que o tornam desconhecido do
grande público no mundo inteiro. Mesmo nos pa-
íses onde é parte constante da vida, suas particu-
laridades e detalhes são estranhos à maioria das
pessoas. É aí que os canais de venda mais sofis-
ticados são importantes, e entre eles, o mais im-
portante é sem dúvida nenhuma o corretor de
seguros.

Entre os três grandes canais de venda: corre-
tor, agente e o sistema financeiro, em qualquer
lugar do planeta o corretor é o mais capacitado

para atender bem o segurado.
O corretor é, por definição e até por lei, o re-

presentante do segurando junto à seguradora. Por-
tanto, cabe a ele cuidar dessa relação, agindo não
apenas como vendedor, mas principalmente como
consultor na indicação da apólice, e defensor do
segurado após a ocorrência do sinistro. Ao con-
trário do agente que é um vendedor de seguros
vinculado a uma companhia seguradora, o corre-
tor de seguros é um profissional autônomo, im-
pedido de ter esse tipo de ligação, justamente
para caracterizar explicitamente sua vinculação
com o segurado.

Um mercado que tem menos de um por cento
de margem de problemas é um mercado eficiente.
E na base dessa eficiência, o corretor de seguros,
acompanhando o segurado desde a indicação do
melhor seguro, até a liquidação final da indeniza-
ção, desempenha um papel muito importante. Pa-
pel que está além da capacidade profissional do
funcionário da agência bancária, pelo simples fato
de ele não haver sido treinado para isso.
Colaboração: Antonio Penteado Mendonça corretor
de seguros, jornalista e advogado e autor do livro
Temas de Seguro (Editora Book Mix Comunicação)

Antonio Penteado Mendonça

COM QUEM VOCÊ SE SENTE MAIS SEGURO? *

O Profissional Corretor de Seguros O Gerente de Banco
Trabalha para o segurado Trabalha para o banco

É um técnico especializado Não é técnico no assunto

É legalmente responsável pela defesa É responsável pelo cumprimento das metas
dos interesses do segurado banco

Define um contrato seguro que atende Comercializa um produto simplificado
às necessidades específicas do segurado

Coloca o segurado em primeiro lugar Coloca os interesses do banco em primeiro lugar

Atende rápido quando o segurado Não tem informações
precisa de informações e soluções

Está sempre do segurado Está sempre a serviço do banco

Seguro, só com corretor de seguros
 * Sincor-SP (sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo)

FEICON reunirá profissionais  do setor de construção em abril

Empresa de Lorena é referência
 em monitoramento de frota

O Pavilhão de Exposições do Anhembi será
o palo da 18ª Feira Internacional da Indústria
da Construção (FEICON). Com toda a sua área
vendida, a Feira apresentará lançamentos e
revelará tendências para o mercado profissio-
nal, edif icadas sobre perspectivas posit ivas
projetadas para a área de novas construções
e reformas.

A Feicon acontece de 6 a 10 de abril, das
10h às 19h. O Pavilhão do Anhembi está locali-
zado à Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana, na
capital paulista.

A Feira acontece num momento de merca-
do aquecido, já que as vendas de material de
construção registraram alta de 4,2% em 2009,
atingindo um faturamento de R$ 45,04 bilhões.
A previsão para este ano é de um crescimento
de 10%, segundo a ANAMACO (Associação
Nacional dos Comerciantes de Mater ial  de

Construção), acima da própria evolução prevista
para o PIB (Produto Interno Bruto) em torno de
5% a 6%. Contribuem para conjuntura favorá-
vel do setor a redução do IPI sobre o material

de construção, medida que se estende até 30
de junho próximo e as novas linhas oficiais de
financiamento para construção da casa própria.
Outras informações no site www.feicon.com.br.

Ins ta lada  no  mun ic íp io  de  Lorena ,  a
RASTCAR Rastreamento de Veículo é hoje re-
fe rênc ia  na  reg ião  no  segmento  de
gerenciamento e monitoramento de frotas vei-
culares e veículos particulares.

A RASTCAR dispõe da mais alta tecnologia
empregada nesse segmento que permite o
rastreamento em locais onde o GPS não capta
o sinal do satélite, em uma tela simples e efi-

ciente sem a necessidade da instalação de
nenhum aplicativo.

A empresa está disponível para viabilizar a
apresentação de soluções no gerenciamento
e monitoramento de frotas veiculares e veícu-
los particulares, disponibil izadas em âmbito
nacional. A RASTCAR está localizada à Av.
Peixoto de Castro, 1991 próximo a Via Dutra e
atende pelo telefone (12) 3157-9090.

Orientação ao Consumidor
Divulgação
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Eu Recomendo

O “Eu recomendo”
desta edição desta-

ca o livro “Voando
como a águia, co-

mentado pelo pró-
prio autor, o confe-

rencista e consultor
Prof. Gretz. Vejam:
“Em minhas palestras

costumo usar muitas fra-
ses de grandes pensa-
dores, e também trechos bíblicos, que me ajudam a reforçar as mensagens que
desejo transmitir. Há algum tempo vinha percebendo que uma frase, em espe-
cial, estava sendo bastante aplaudida pelo público. É uma adaptação de um
sugestivo trecho do profeta Isaías:

“Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os
jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço,
mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Caminham e
não perdem as forças. Correm e não se cansam, sobem voando como águias”.

A reação emocionada do público tornava-se cada vez mais freqüente, então
comecei a me perguntar: o que existe nesta frase, que puxa o entusiasmo das
pessoas? Até que um dia, viajando entre uma palestra a outra, eu ia pensando
naquela frase de Isaías, quando olhei pela janela do avião. Vendo a bela paisa-
gem, tudo tão pequeno quando visto lá de cima, subitamente me senti como se
fosse uma águia. Percebi então que potencialmente nós temos muitos dos atri-
butos das águias. Por isso as pessoas se identificam com aquela frase. E por
isso resolvi escrever um novo livro, chamado “Voando como a Águia”. Este
livro logo depois transformou-se em uma nova palestra, que tenho apresentado
também com muito sucesso. Uma das lições mais importantes que isso me
proporcionou foi perceber que as atitudes da águia durante o vôo podem ser
aplicadas em nossa própria vida. Apresento a seguir, em resumo, as qualida-
des que listei:
Meta – Saber exatamente o que se deseja alcançar.
Estratégia – Definir a forma de atingir os objetivos.
Visão de longo alcance - Enxergar de longe o objetivo e os obstáculos.
Foco – Escolher exatamente um alvo.
Planejamento – Planejar o modo de chegar ao seu objetivo.
Preparação – Estar apto para a ação.
Concentração – Não se dispersar no momento de agir.
Paciência – Aguardar a hora certa.
Senso de oportunidade – Perceber o momento certo.
Velocidade – Movimentar-se com rapidez.
Preparo físico – Manter-se em boa forma.
Força – Ter energia para enfrentar os momentos decisivos.
Técnica – Ter capacidade de atingir o objetivo com precisão.
Confiança – Acreditar em sua capacidade.
Determinação – Tentar de novo, caso a investida não dê certo.
Fator surpresa – Surpreender o alvo.
Ousadia – Aventurar-se, sem medo de se expor.
Segurança – Viver e trabalhar de forma segura.
Responsabilidade – Cuidar da prole até que cada um saiba voar e se manter.

Estas qualidades estão mais detalhadas no livro, mas tenho certeza
de que a lista acima nos permite vislumbrar a possibilidade de fazer
vôos maiores do que temos feito em nossa vida. A águia é um símbolo
de renovação, renascimento. Se estivermos sintonizados com o entusi-
asmo e com a energia criadora, nós temos o poder de superar qual-
quer obstáculo para atingir o nosso ideal de vida.”

Divulgação
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8º Pró-Vale reunirá empresas e
profissionais do Vale em maio
Programado para o próximo dia 14

de maio, em Taubaté, o Pro-Vale reuni-
rá os melhores profissionais da região
do Vale do Paraíba, São Paulo Capital e
Região Sul Fluminense, com o objetivo
de realizar uma efetiva network e viabilizar
oportunidades de novos negócios.

O público alvo do evento é: empre-
sas privadas, empresários, executivos
e gestores que já atuam em indústrias
da região.

Juntamente com o evento está pro-
gramada a realização do Premio Pro
Vale e do Business Coffe. O Prêmio
PRO-VALE homenageará um profissio-
nal, que previamente deverá ser indi-
cado pelas indústrias e que tenha se
destacado como Ser Humano e Cola-
borador.

“A edição de 2009 foi o maior su-
cesso com mais de 250 profissionais
altamente qualificados das indústrias do
Vale. Neste ano também teremos muitas
novidades como a presença do Mestre
Adamastor e uma rodada de negócios
em estilo Business Coffee”, explicou
Angela Lima, organizadora do evento.

Business Coffee
Segundo a organização serão até

vinte empresas âncoras que compre-

endem importantes indústrias consumi-
doras de bens, produtos e serviços e
que estarão dispostas a negociar as
compras de produtos e serviços das
empresas participantes dos mais vari-
ados seguimentos da indústria, comér-
cio e serviços.

Cada mesa terá uma empresa ân-
cora e quatro empresas participantes
que participarão em forma de rodízio.
“Serão cinco minutos para apresenta-
ções dos serviços e cinco minutos para
networking. Após este tempo, as em-
presas participantes se deslocarão para
a próxima mesa e as empresas âncoras
permanecerão no local aguardando as 04
próximas empresas participantes.

A Rodada de Negócios será finali-
zada com o início do Pro-Vale, que
seguirá com Homenagem aos Profissi-
onais do Vale, Apresentação e Agrade-
cimento dos Patrocinadores Máster,
Palestra com Mestre Adamastor, apre-
sentação de Escola de Samba e um
coquetel e visitação ao Workshop (Em-
presas de Serviços).

A organização pede urgência na
confirmação da participação das em-
presas através do email
angelawlima@valeempregos.com.br.
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Incubadora de Pinda promove Encontro
Empresarial sobre “Tecnologia e Inovação”

Apresentar e divulgar produtos criados
nas incubadoras para um público diversi-
ficado e gerar negócios. Com esse obje-
tivo micro e pequenos empresários que
participaram da InovaBrasil - Feira Empre-
sarial  de Incubadoras e Parques
Tecnológicos, que aconteceu em São
José dos Campos.

Participaram do evento dezenas de
empresas incubadas e centros
tecnológicos paulistas, além de represen-
tantes de diversos estados, como Ceará,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato grosso
do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Ao longo do evento, técnicos do Sebrae-
SP prestaram atendimento aos visitantes.

Durante o evento, aconteceu uma pro-
gramação paralela, como o seminário “Oportuni-
dades de Negócios no Fornecimento do Setor de
Petróleo e Gás Natural”, promovido pela Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento. Outro evento
foi realizado pelo sistema Ciesp/Fiesp que pro-
moveu uma rodada de negócios com a participa-
ção confirmada de empresas como: Delphi, Eaton,
Kodak, Erickson, Embraer, General Motors,
Johnson & Johnson, Eaton, Nestlé, Panasonic,
Petrobras, Radici, Viapol e TI Automotive.

(Ceap), da RC Falavigna Representante
de Colchões Ltda., que já está sendo pa-
tenteado. Criado pela enfermeira e mes-
tre em engenharia biomecânica, Regina
Célia, o colchão é destinado a pessoas
que não têm mobilidade própria e, por
isso, permanecem muito tempo na mes-
ma posição, o que pode causar o apare-
cimento de úlceras.

Também part ic iparam da feira, a
ProtMat Materiais Avançados, criada em
2007 e especializada em desenvolver
produtos cerâmicos para aplicação em
sistemas de próteses dentárias. A empre-
sa desenvolveu materiais cerâmicos com-
postos de zircônia, material chave nas pes-
quisas dos sócios e engenheiros Claudinei

dos Santos e Carlos Elias, para fabricação de pila-
res intermediários e próteses dentárias.

Ainda na área odontológica, o Gutaclean, desen-
volvido pela dentista Cristiane Andrade Gomes
Shimazu, da microempresa AGS esteve presente.
O produto, que já tem patente, poderá ser utilizado
para a finalização do tratamento de canal. O instru-
mento é semelhante a uma caneta metálica e com a
temperatura de 80ºC substituirá os antigos procedi-
mentos que ainda utilizam uma lamparina a álcool.

Guaratinguetá
Representando Guaratinguetá, participou a In-

cubadora para Inovação e Empreendedorismo
(Inove), que conta com o apoio do Sebrae-SP,
Associação Comercial  e Empresarial  de
Guaratinguetá (ACEG), Prefeitura de Guaratinguetá,
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Facul-
dades Integradas Tereza D´Ávila (Fatea).

Entre os produtos que foram apresentados es-
tão, o Colchão Especial para Alívio da Pressão

Empreendorismo

InovaBrasil reuniu empresas incubadas e parques
tecnológico de todo o País em São José dos Campos

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Autoridades prestigiaram o evento em São José dos Campos

Acontece no próximo dia 28 de abril o Encontro
Empresarial “TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – O Vale
do Paraíba em Evidência” que contará com a pre-
sença de empresários da região e pesquisadores
conceituados na área. O evento terá início às 19h e
acontecerá na Prefeitura Municipal. O evento será
realizado pela Incubadora de Empresas de
Pindamonhangaba Inovattore e tem apoio do Sebrae
e Prefeitura.

O evento tem por objetivo debater junto ao meio
empresarial, as necessidades do uso de novas
tecnologias e os benefícios gerados pela inovação
para as organizações, a comunidade acadêmica e
a sociedade em geral, além de divulgar as empre-
sas parceiras da Incubadora e solidificar relaciona-
mentos produtivos.

Plano de Negócios
A direção da Incubadora comunica aos interes-

sados que já está recebendo Plano de Negócios
de empresas que queiram fazer parte do seu qua-
dro de residentes e associadas e usufruírem de to-
dos os benefícios gerados do programa que tem o
apoio da Prefeitura, ACIP e SEBRAE.

Para outras informações, os interessados podem
procurar Ângela Lopes, responsável Incubadora de
Pindamonhangaba, localizada na Av. Albuquerque
Lins.

Atualmente a Inovattore conta com 14 empresas
incubadas ou pré-incubada: Arroz Preto Ruzene, Co-
labore Sistemas em Software, Designa Soluções,
E-Consulti Consultoria em Tecnologia e Segurança
da Informação, Edson Martucelli Design Gráfico,

Fernanda Ribeiro Atelier Joias Artesanais, Odonto-
logia do Futuro, Oficina da Comunicação, Pro Loja
Tecnologia Digital, Construtora Roif Engenharia, Vale
Notícias, Santos Gestão Empresarial, Eucalyptus SS,
Aquicultura e Biomas Naturais.

Prêmio Perfil dos Melhores homenageará empresas em São José
Acontece no próximo dia 30 no Espaço Boa

Nova em São José dos Campos a 16ª Edição
do Prêmio Perfil dos Melhores que homena-
geará as empresas destaques de 2009, em
noite de brindes e homenagens especiais.

Após a primeira fase realizada através de
votação pela internet, jurados convocados es-
colheram os vencedores após analise do per-
fil das empresas classificadas pontuando os se-
guintes itens: qualidade de serviços, treina-
mento de pessoal, investimentos, atendimen-
to e instalações.

As empresas melhores pontuadas em cada
segmento serão homenageadas com o prêmio
Perfil dos Melhores que acontecerá simultane-

amente a entrega do Prêmio Sintonia para em-
presas que tiveram suas ações voltadas para
Sustentabil idade, Meio Ambiente e Projetos
Sociais.

 A BDO – uma das mais conceituadas e res-
peitadas empresa de autitoria do mundo foi
convocada para supervisionar os trabalhos de
votação e empresta o prestígio da sua marca
assegurando a transparência dos resultados
dos votos da  comissão julgadora formada por
representantes da imprensa regional, autorida-
des e formadores de opinião.

A Orquestra Al legro regida pelo maestro
Renato Mizuck vai conduzir os convidados por
uma viagem musical com vários ritmos que vão

da música erudita, ao tango, bolero, jazz, bos-
sa  nova ,  samba,  f i na l i zando  es ta  no i te
dedicada aos Melhores do Vale.

Foram anal isadas empresa dos diversos
segmentos como: agência de emprego, agên-
cia de publicidade, banco, buffet, clínica de
beleza, clínica médica, clínica odontológica,
concessionária de automóveis, construtora,
convênio de saúde, educação continuada e pós
graduação, educação fundamental, escola de
idiomas, hipermercado, hospital, hotel, imobi-
liária, joalheria, laboratório, lojas (esportiva,
calçado, cama e banho, material construção,
moda feminina, móveis, varejo, magazine),
operadora de celular e pet shop.
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American Tips

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

As nossas matérias gramaticais estão ten-
do uma ótima aceitação entre os leitores do
American Tips – no mês de Março iniciamos
um trabalho com os adjetivos e preposições.

Agora, estamos dando continuidade.
Prestem bastante atenção e estou a dispo-

sição – nelsongeraldo13@hotmail.com
Estudem bastante, pois como diz um aluno

meu – quem não tem Inglês nos dias de hoje e
pr inc ipa lmente  quem t raba lha  em uma
multinacional pode ser considerado um analfa-
beto.

Por este motivo, estude pelo menos 30 mi-
nutos todos os dias.

Guilty of - culpado pelo -
Happy about - satisfeita com  -
Happy  with – feliz com -
Happy to vb - feliz por -
Impressed with - impressionado com  -
Interested  in  - interesse por  -
Involved in sth  -  envolvido com algo -
Involved with sb  - envolvido com  -
Jealous of - ciúmes do  -
Known for - conhecido por  -
Late for - atrasado para -
Mad at - bravo com -
Mad about - louco por -
Made of (material) -  feita de -
Made by – feito por –
Married to - casado com -
Native to - nativo do  -
Nervous about - nervoso com  -
Opposed to - contra a  -
Pleased with  - satisfeito com  -
Polite to - educada com -
Proud of  - orgulho de  -
Qualified for - qualificado para  -
Ready for - pronto para -
Ready to vb -  pronto para -
Responsible for sth - responsável por -
Rich in - rica em -
rude to - mal-educada com  -
Safe from - seguro do  -
Sensitive to - sensível a -
Shocked at - chocado com  -
Shocked  By – chocado por -
Similar to - parecido com -
Sorry about sth  -  sentir se por -
Sorry for sth – chateado por alguma coisa -
Suitable for - adequado para  -
Sure of  - certeza de - .
Surprised at - surpreso com  -
Surprised By – surpreso com – pela -
Suspicious of - desconfiado do  -
No mês de maio, teremos mais informações.
Aguardem...

3648-4252

Mudança Corporativas

MRS tem novo diretor de Engenharia
e Manutenção

LG Electronics tem nova gerente geral na
área de Branding

Ometto assumiu presidência
da FIESP

João Guilherme Sabino Ometto (foto), presidente do Grupo São
Martinho, um dos maiores do Brasil no setor sucroenergético, este-
ve no comando da presidência da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp). Quem imagina que Paulo Skaf se li-
cenciou para ser candidato ao governo de São Paulo, enganou-se.
Skaf esteve fora do País chefiando missão empresarial ao Oriente
Médio. Como vice-presidente da Fiesp, Ometto é quem respondeu
pela direção da casa nesse período e provavelmente ocupará a
função na licença de Skaf para participar do pleito eleitoral de 2010.

Em  reunião  do  Conselho  de  Administra-
ção da empresa MRS Logística,  ocorrida na
sede  da  empresa,  no Rio de Janeiro, o en-
genheiro Alexandre Claro  Fleischhauer (foto)
foi  eleito  Diretor de Engenharia e Manutenção
da empresa.

Formado em Engenhar ia Mecânica pela
UGF/RJ, com MBA em Logística (FGV/RJ) e
Administração  Empresarial  (UFF/RJ), Alexan-
dre tem profunda experiência em todas  as
funções  de  manutenção, adquirida em uma
carreira de 25 anos na área  Trabalhou  na  Varig/
VEM  e,  mais  recentemente, na TAP Enge-
nharia e Manutenção, onde atuava como vice-
presidente de operações.

Na  mesma  reunião, o engenheiro Luiz Cláu-
dio Torel l i  fo i  elei to Diretor de Operações,
cargo  que  vinha  acumulando  com o de Dire-
tor de Engenharia e Manutenção.

Divulgação

E l a i n e
Ish ibash i  ( fo to )
assumiu  nes te
mês de março a
gerência geral de
Brand ing da LG
Electronics, inte-
grando a equipe
de market ing l i -
derada  por
Eduardo Toni .  A
execu t i va  tem
sob a sua respon-
sabilidade a coor-

denação simultânea das diferentes e estratégi-
cas áreas de Mídia Off Line, Relações Públi-
cas, Marketing Esportivo e Comunicação no
Ponto de Venda - ferramentas fundamentais para
a Comunicação da LG com seus diferentes pú-
blicos.

 Formada em Administração de Empresas
Divulgação

Divulgação

com foco em Marketing na FAAP e com MBA
em Marketing pela ESPM, Elaine traz para a
companhia uma larga experiência na área de
Marketing, adquirida no decorrer de seus 14
anos de atuação profissional. Elaine iniciou sua
carreira na PriceWaterhouse Coopers. Depois
disso, t rabalhou na mult inacional  br i tânica
Diageo Brasil, maior fabricante de bebidas do
mundo, na qual foi gerente de Branding por cin-
co anos. Em seguida, assumiu a Gerência de
Marketing Sênior da Unidade de Chocolates na
Nestlé Brasil, cargo que ocupou por três anos,
migrando, logo após, para a Sara Lee Cafés
do Brasil.

 Com ampla experiência no mercado de
marketing e marcas, seu perfil dinâmico a le-
vou a aceitar mais um desafio, desta vez no
setor de Tecnologia, uma área diferente das
últimas empresas em que trabalhou, tornando-
se  Geren te  Gera l  de  Brand ing  da  LG
Electronics.
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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

VE: - Que balanço
é possível fazer de sua
gestão à frente da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento?

Alckmin - Obtive-
mos grandes avanços, principalmente com as ações
de estímulo à atividade econômica e com os inves-
timentos na qualificação da mão-de-obra especializa-
da. O governador José Serra está promovendo a
maior expansão da rede estadual de ensino técnico
e tecnológico gratuito do Brasil. Além da construção
de novas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza, no
último ano, a Secretaria de Desenvolvimento assi-
nou um convênio inédito com a Secretaria da Edu-
cação e com a prefeitura de São Paulo para ofere-
cer cursos técnicos gratuitos em escolas da rede
estadual e Centros Educacionais Unificados (CEUs).
As aulas são ministradas no período noturno em
salas que eram utilizadas apenas durante o dia. O
projeto aumentou a oferta de vagas no ensino técni-
co, aproveitando a infraestrutura já existente. Houve
também avanços em outras áreas, como nas ações
de incentivo à pesquisa, ciência, tecnologia e ino-
vação, com a criação de parques tecnológicos, e
no estímulo ao desenvolvimento econômico regio-
nal, com o Programa de Fomento aos Arranjos Pro-
dutivos Locais (APLs).

VE: - A expansão do ensino profissionalizante
é uma das prioridades do governo estadual. Quais
são as metas do programa de expansão das Etecs
e Fatecs?

Alckmin - Aumentar a rede de ensino técnico e
tecnológico é o melhor caminho para gerar novos
empregos e oferecer mão-de-obra qualificada ao
setor produtivo. A meta é dobrar o número de Fatecs,
passando de 26 para 52, além de abrir 33,5 mil no-
vas vagas para atingir 100 mil novos alunos matricu-
lados em cursos técnicos até o final de 2010. Com
relação às Fatecs, hoje existem 49 unidades em fun-
cionamento, ou seja, já chegamos a 94% da meta.
Quanto às Etecs, até o final do primeiro semestre
de 2010, serão criadas 38 mil novas vagas, supe-
rando a meta proposta. O governo está apostando
na qualificação profissional, já que o índice de
empregabilidade é altíssimo e atinge 73% dos jo-
vens formados pelas Etecs. Nas Fatecs é ainda
maior, chega a 93%. Isso significa que, em cada dez
estudantes do ensino tecnológico, nove conseguem
emprego um ano após concluir o curso. A boa acei-
tação desses profissionais no mercado é resultado
da atuação do Centro Paula Souza, que oferece cur-
sos estrategicamente direcionados à demanda de
mão-de-obra da economia local.

VE: - Como surgiu a proposta de implantar cur-
sos técnicos em escolas da rede estadual e CEUs?

Alckmin - Graças a uma ação integrada com a
Secretaria da Educação e a prefeitura de São Pau-
lo, hoje existem 97 escolas estaduais, em 56 muni-
cípios paulistas, e nove CEUs, na capital, com cur-
sos técnicos gratuitos. E esse número vai crescer
ainda mais. A partir de agosto, mais doze CEUs con-
tarão com cursos técnicos, criando mais mil vagas

em escolas que já existem, sem precisar gastar di-
nheiro com novas unidades ou reformas. Antigamen-
te, 80% dos estudantes cursavam o ensino médio
no período noturno. Hoje, a maioria vai à escola de
dia, portanto temos muitas salas disponíveis à noite.
Os cursos são voltados à área de serviços – que
tem muita oferta de emprego na atualidade -, como
secretariado, contabilidade, administração, marketing,
comércio, informática e seguros. O curso noturno é
importante para a inclusão social, pois o jovem não
precisa deixar de trabalhar. Em 18 meses, terá o
diploma de técnico, com grande chance de
empregabilidade na carreira escolhida.

VE: - A inovação tecnológica está entre as prin-
cipais ações da pasta. O que está sendo feito para
estimular o desenvolvimento tecnológico do Es-
tado?

Alckmin - São Paulo é referência mundial em
pesquisa e inovação tecnológica. As três universi-
dades públicas paulistas estão entre as melhores
do mundo e os nossos institutos de pesquisa têm
reconhecimento internacional. Por isso, o governo
dispõe de um projeto para dotar o Estado de uma
rede de parques tecnológicos. O SPTec (Sistema
Paulista de Parques Tecnológicos) incentiva
empre-sas a se instalar em parques tecnológicos,
com a possibi-lidade de utilização de crédi-tos acu-
mulados de ICMS e desoneração em caso de aqui-
sição de ativos permanentes. Ao todo,
contabilizamos 30 iniciativas para implantação de
parques tecnológicos, sendo que, 11 já estão com
credenciamento provisório no SPTec: Barretos,
Botucatu, Campinas, Piracicaba, Santos, São Carlos
– com duas iniciativas: ParqTec e EcoTecnológico –
, São José do Rio Preto, São José dos Campos,
São Paulo –  no bairro do Jaguaré – e Sorocaba.
Além disso, estão sendo investidos R$ 100 milhões
no IPT, para modernização, treinamento e expansão
da capacidade laboratorial.

VE: - Quanto aos parques tecnológicos, o que
é necessário para a formação desses empreendi-
mentos?

Alckmin - Os parques tecnológicos são empre-
endimentos que reúnem, em um mesmo local, inici-
ativa privada, universidades, institutos de pesquisa,
laboratórios, Etec e Fatec, com o objetivo de gerar
inovação tecnológica e sinergia entre as várias em-
presas e instituições ali instaladas. Essa união atrai
investimentos. Por exemplo: a empre-
sa que se instalar no parque
tecnológico de São José dos Campos,
voltado ao setor aeroespacial, terá todo
o suporte de logística, infraestrutura, uni-
versidade, laboratório, enfim, uma sé-
rie de benefícios em um mesmo espa-
ço. No passado, os municípios costu-
mavam fazer loteamento industrial. Com
o Sistema Paulista de Parques
Tecnológicos, o governo do Estado não
está mais propondo isso. Está ofere-
cendo estímulos, como o aproveita-
mento de créditos de ICMS para as em-
presas. É uma nova fase no desenvol-
vimento das cidades, com a lógica de

gerar emprego, criar novas oportunidades e melho-
rar a qualidade de vida da população.

VE: - Para financiar projetos de inovação, exis-
te o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (Funcet). Qual é o critério de es-
colha para a concessão de crédito?

Alckmin - O Funcet financia pesquisas e proje-
tos no valor de até R$ 200 mil por empresa, com
prazo de carência de 24 meses e juros de 6% ao
ano. Os projetos são submetidos a uma análise, com
o envolvimento do IPT e de universidades. As pro-
postas chegam, passam por uma comissão de se-
leção e, uma vez aprovadas, recebem o financia-
mento. É uma ação importantíssima para desenvol-
ver a pesquisa e a inovação tecnológica nas micro
e pequenas empresas do Estado. No primeiro edital,
lançado no ano passado, foram aprovados onze
projetos, que somam o valor de R$ 2 milhões. O
próximo edital deverá ser lançado ainda neste se-
mestre e disponibilizará mais R$ 10 milhões.

VE: - Outra novidade é a aprovação da Lei
Paulista de Inovação. Quais são os benefícios que
a legislação pode trazer?

Alckmin - A lei estabelece instrumentos para es-
timular a inovação tecnológica, incentivando pesqui-
sadores, instituições de pesquisa e empresas, por
meio de autorização para utilização de infraestrutura
de pesquisa existente, comercialização de paten-
tes, licenças, remuneração a inventores, apoio finan-
ceiro e, até mesmo, participação do Estado em so-
ciedades de propósito específico. Para a elabora-
ção do texto da lei, a Secretaria de Desenvolvimen-
to consultou diversos setores envolvidos no proces-
so de inovação, para que o conteúdo da legislação
atendesse aos anseios dos pesquisadores.  Assim,
o governo do Estado espera ter bons resultados
em um curto espaço de tempo, dando um passo
decisivo para estimular a pesquisa e tornar a econo-
mia paulista cada vez mais competitiva internacio-
nalmente.

VE: - Com a proposta de incentivar o desenvol-
vimento regional, a Secretaria de Desenvolvimen-
to dispõe de um programa de fomento a Arranjos
Produtivos Locais. Como funcionam os APLs?

Alckmin - Os APLs concentram geograficamente
micro, pequenas e médias empresas de um mes-
mo setor ou cadeia produtiva. Sob uma estrutura de

Entrevista Exclusiva

Alckmin aposta na qualificação da mão-de-obra paulista e nos parques tecnológicos
O jornal ValeEmpresarial trás uma entrevista exclusiva concedida pelo Secretário de Desenvolvimento do governo paulista, Geraldo Alckmin, que faz um balanço de sua gestão e fala sobre o esforço que tem sido desenvolvido na implementação de ações que objetivam

promover o crescimento sustentável do Estado de São Paulo. Alckmin vê na ampliação das ETECs e FATECs paulistas e no fomento de parques tecnológicos as principais bandeiras do governo de São Paulo.

governança comum, as empresas cooperam entre
si e com entidades públicas e privadas. Em todo o
Estado, existem 24 APLs, que somam cerca de
14.500 empresas e mais de 350 mil postos de traba-
lho. As empresas localizadas em APLs produzem
diversos tipos de produtos em municípios que já de-
senvolvem uma forte atividade comercial – como
Franca, Birigui e Jaú, no ramo de calçados; São José
dos Campos, no setor aeroespacial; móveis, em
Mirassol e Votuporanga; e plástico e metal-mecâni-
co, no Grande ABC. Por meio de convênios, em 2009,
foram investidos mais de R$ 6 milhões em 10 cadei-
as produtivas regionais, com a instalação de cen-
trais de prestação de serviços, que vão oferecer
cursos de capacitação, consultoria estratégica e su-
porte tecnológico. Por exemplo: em Americana, será
implantado em centro de capacitação de costurei-
ras. Em Birigui, será criado um núcleo de design
para calçados infantis. O objetivo dessas ações é
melhorar das empresas e estimular o
empreendedorismo e a geração de emprego e ren-
da para a população. Em 2010, a Secretaria de De-
senvolvimento pretende investir mais R$ 4,5 milhões
no Programa de Fomento aos APLs.

VE: - O governo do Estado lançou a agência
Investe São Paulo com o objetivo de atrair novos
investimentos. Como é o trabalho da agência?

Alckmin - A Investe SP trabalha em convênio com
a Secretaria de Desenvolvimento para consolidar o
Estado como um dos principais destinos de investi-
mentos da América Latina. A agência busca atrair
novas empresas, sejam elas nacionais ou internaci-
onais, além de incentivar a ampliação das iniciativas
já existentes, com uma equipe preparada para rece-
ber o investidor e promover a articulação entre os
setores público e privado, buscando as melhores
oportunidades para as empresas. A agência também
tem o papel de apoiar os municípios no atendimento
ao investidor e na recepção de delegações interna-
cionais, além de estabelecer intercâmbios com or-
ganismos de fomento.

VE: - No ano passado, o governo do Estado criou
uma agência de fomento. Como é a sua atuação?
É diferente de um banco?

Alckmin - A agência de fomento paulista, li-
gada à Secretaria da Fazenda, recebeu o nome
de Nossa Caixa Desenvolvimento, pois tem
como foco principal o financiamento de peque-
nas e médias empresas, oferecendo as meno-
res taxas do mercado para capital de giro e in-
vestimentos, com juros que chegam a 0,96%
ao mês. Por ser uma agência de fomento, atua
de maneira diferente de um banco comercial.
Uma das vantagens para o empresário é que não

há exigência de abertura de conta, nem há
obrigatoriedade de contrapartidas. O empresário tam-
bém não precisa se dirigir a uma agência ban-
cária, basta encaminhar a sua documentação via

Secretaria anuncia extensão de ETEC para
Moreira César e novos cursos para FATEC

entidade de classe, como, por exemplo, a As-
sociação Comercial, para obter o limite de cré-
dito. O modelo de negocio é mais rápido e
focado na necessidade do investidor.

Os mora-
dores do distri-
to de Moreira
César pode-
rão contar, a
partir do se-
gundo semes-
tre, com dois
cursos técni-
cos gratuitos:
de logística e
de administra-
ção. Os cur-
sos, uma ex-
tensão da Etec
João Gomes
de Araújo, se-
rão ministrados na Escola Estadual Prof. Rubens
Zamith.

A assinatura do convênio Prefeitura-Estado acon-
teceu na própria escola e contou com a presença
do prefeito João Ribeiro e do secretário estadual de
Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, além de outras
autoridades.

A partir do segundo semestre, serão oferecidas
40 vagas para cada um dos cursos, no período no-
turno.  As aulas serão ministradas por professores
da Etec João Gomes de Araújo.

O coordenador regional de Ensino do Vale do
Paraíba, Rubens Antônio Mandetta, elogiou a iniciati-
va e a postura da administração municipal de
Pindamonhangaba. “Pinda vem se destacando na
área da Educação. Atualmente tem um sistema de
transporte escolar que é modelo para os outros mu-
nicípios e oferece uma das melhores merendas do
Estado de São Paulo. Além disso, está sempre tra-
zendo novos cursos, técnico e superior, para seus
moradores. Isso mostra que Educação é prioridade
para a administração atual e isso é motivo de alegria
para todos nós”, ressaltou ele.

“A idéia é aproveitar um espaço que já existia,
uma mão-de-obra que já temos, e oferecer aos jo-
vens do distrito, a oportunidade de se capacitar e se
preparar para o mercado de trabalho”.

O secretário de Desenvolvimento do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin, enfatizou a rapidez com

que o cenário
do mercado
de trabalho
muda. “Pro-
fissões desa-
parecem e
outras sur-
gem muito ra-
p idamente .
Temos que
ajustar nos-
sos jovens
para essa re-
alidade, ofe-
r e c e n d o
sempre no-
vos cursos e

ensinando novas tecnologias e tendências do mer-
cado de trabalho”.

As aulas serão ministradas por professores da
Etec João Gomes de Araújo. As inscrições para o
processo seletivo estarão abertas no período de
30 de abril a 21 de maio - no site
www.vestibulinhoetec. com.br.

Atualmente, a Etec João Gomes de Araújo ofe-
rece os cursos técnicos de administração,
informática, logística, mecânica, nutrição e dietética
e de cozinha. Além disso, há o ensino médio. No
último vestibulinho, em novembro de 2009, foram
oferecidas 480 vagas na unidade.

FATEC
Outro benefício para a cidade será a amplia-

ção da FATEC – Faculdade de Tecnologia, que
receberá mais um novo curso superior O novo
curso poderá ser de tecnólogo em logística ou
em soldagem industrial, inicialmente com 40 va-
gas.

Atualmente, a FATEC Pinda oferece os cursos
de tecnólogo em processos metalúrgicos (80 va-
gas) e tecnólogo em manutenção industrial (40
vagas). Além do novo curso, está prevista a am-
pliação do curso de manutenção industrial, com
a criação de mais uma turma.

Neste ano a Fatec também iniciou o curso de
pós-graduação de lato sensu em tratamentos tér-
micos de metais ferrosos e não ferrosos.

Moreira César terá curso técnico de logística no 2º Semestre de 2010
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