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Edição Quinzenal

Ótima FM entra no ar
com programação

popular para a região

Senai Pinda e BASF de
Guará fazem parceria
para a inclusão social

Ciesp São José prepara-
se para Logisvale
Internacional 2010

Entrevista: Deputado Berzoini
comenta crescimento da economia

Considerada uma das mais influentes
liderança do PT no Brasil, o deputado fe-
deral Ricardo Berzoini  (PT- SP) falou ao
jornal  ValeEmpresarial sobre os temas
da agenda econômica e a tendência eco-
nômica do País e do Vale do Paraíba.
Berzoini comentou sobre importantes pro-
jetos que afetam a região como o Trem
Alta Velocidade e a criação do Parque da
Mantiqueira.

PÁGINA 08

Deputado Ricardo Berzoini visitou o Vale do
Paraíba e concedeu entrevista ao jornal
ValeEmpresarial

Revap comemora 30 anos
de Petrobras no Vale do Paraíba

NovaDutra retomou
Programa Estrada para
a Cidadania na região

Em sua sexta edição, projeto implantado pela
concessionária que administra a Rodovia Presiden-
te Dutra, espera envolver mais de 75 mil alunos de 7
a 10 anos da rede pública de ensino. Confira os
detalhes do projeto.                              PÁGINA 06

CIESP e CETESB abrem
grade de discussão
ambiental para 2010

Atuando com mais de 2 mil
funcionários (entre próprios e ter-
ceiros), a refinaria Hernqiue Lage
(Revap) de São José está come-
morando 30 anos de existência
da Petrobras na cidade de São
José dos Campos e região do
Vale do Paraíba. Atualmente a
Revap responde, principalmen-
te, pelo abastecimento de deri-
vados de petróleo do mercado
paul ista, sul de Minas, sul
fluminense e o centro-oeste do
país e fechou 2009com
faturamento superior a R$ 10 bi-
lhões.                        PÁGINA 16

Akim

Carlos Marcelo César

Contaminação do solo, emissões atmosféricas
e outros temas técnicos serão debatidos via sa-
télite com os associados do Ciesp a partir de abril
nos workshops temáticos que a entidade e a Cetesb
realizam em conjunto para o empresariado paulista,
que deve procurar a unidade regional do Ciesp para
participar e fazer sua inscrição.            PÁGINA 03

Flávio Martin

Fernando Rei (Cetesb) e Paulo Skaf (FIESP)

Salão e Escola Cida Medeiros
abre inscrição para curso
de cabeleireiro PÁGINA 07
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Editorial Debate & Idéias
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 (*) Fernando César Pombo

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.

O Tribunal de Contas e o
controle da gestão governamental

O TCESP - Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo divulgou re-
centemente em seu site oficial (http:/
/www.tce.sp.gov.br/ f iscal izacao/
audesp/index.shtm) uma lista das
principais empresas de TI
(Tecnologia da Informação) do Esta-
do de São Paulo e suas respecti-
vas consonâncias com os requisitos
exigidos pelo Audesp.

O Audesp - Auditoria Eletrônica
de Órgãos Públicos é um projeto de
iniciativa do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo que tem como
finalidade o aperfeiçoamento do con-
trole de gestão governamental. Seu
objetivo é aprimorar os procedimentos de coleta
de dados e informações dos órgãos fiscalizados,
com a utilização da tecnologia da informação,
objetivando mais agilidade nos trabalhos, maior
qualidade dos dados e o cumprimento de nor-
mas constitucionais de controlar e fiscalizar as con-
tas públicas paulistas com mais eficiência.

Esta lista fornecida pelo TCESP surgiu através
de realizações de testes com empresas partici-
pantes, através do envio de informações a este
órgão, e como resultado foi observado que den-
tre as principais empresas de TI do Estado de
São Paulo, apenas 4 delas conseguiram se adap-
tar no âmbito de fiscalização e prestações de
contas e, por consequência, conseguiram desen-
volver sistemas financeiros que atendem todas as
premissas do Audesp.

A Embras.Net (www.embras.net), empresa de
tecnologia localizada em Pindamonhangaba/SP, es-
pecializada em Gestão Pública, fornecendo
softwares para o gerenciamento de municípios, apa-
receu com destaque na lista do TCESP, tendo sido
uma das 4 empresas aprovadas nos testes realizados.

É muito importante que uma empresa atenda
estes requisitos em sua totalidade, tendo em vis-
ta que são muitas as normas existentes que fisca-
lizam a contabilidade, as finanças e o orçamento
em um órgão público, como a Lei de Responsa-

bilidade Fiscal, Lei Federal nº 9755/
98, dentre outras. Assim, existe mai-
or tranquilidade em atender todas
essas leis regulamentadoras e tra-
balhar garantindo mais eficácia e
transparência a estes órgãos no
atendimento à sociedade.

Um outro fator importante ao aten-
der as premissas do Audesp é em
relação ao processo licitatório. As
empresas que informatizam os ór-
gãos públicos necessitam de apro-
vação em concorrêcia, por meio de
licitação, e para tanto necessitam
que os requisitos que compõem
seus softwares estejam de acordo

com as exigências do órgão a ser informatizado.
Como a Audesp é um projeto que visa a padroni-
zação do controle da gestão governamental na co-
leta de dados, existem regras limitando a forma de
atuar dos sistemas fornecidos que serão exigidas
como requisitos nos editais de concorrência públi-
ca.

Com a divulgação desta lista, temos uma no-
ção mais exata das reais condições das empre-
sas de TI atuante no Estado de São Paulo no que
diz respeito a gestão governamental na fiscaliza-
ção e no controle de contas públicas. Assim sen-
do, existe uma segurança maior ao contratar a
empresa mais preparada e que com melhores
condições para trabalhar para a administração
pública, sem correr o risco de ser informatizado
por sistemas com requisitos limitados que venham
a comprometer a forma de trabalhar da adminis-
tração pública.

As empresas que não atendem todas as pre-
missas estabelecidas pelo projeto Audesp, com
a divulgação da referida lista, terão a oportunida-
de de realizar melhorias no modo de atuação e
avançar suas tecnologias para adaptarem os sis-
temas fornecidos aos requisitos deste órgão e
poderem, assim, trabalhar com mais eficiência e
eficácia no âmbito de fiscalização de contas na
Gestão Pública.
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Eleições 2010
Já foi dada a largada para as eleições 2010,

haja vista, que em cumprimento à legislação vi-
gente, muitos governantes já deixaram seus car-
gos para não perderem a elegibilidade nas próxi-
mas eleições.

Conforme o calendário eleitoral estabelecido
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro
turno das eleições será realizado no dia 3 de ou-
tubro de 2010, um domingo.

Naquela data, os eleitores estarão escolhendo o
próximo presidente da República, os governadores,
senadores, deputados federais e estaduais.

As convenções partidárias para a escolha de
candidatos deverão ser realizadas entre os próxi-
mos dias 10 e 30 de junho, já o registro dos candi-
datos deverá ser feito até o dia 05 de julho de 2010,
um dia depois, 06 de julho, inicia-se o período per-
mitido para realização das propagandas eleitorais.

Em caso de perda do título de eleitor, 23 de se-
tembro, será a última data para pedido de 2ª via.

A transferência de seção eleitoral e pedido de
titulo vai até o dia 05 de maio.

O Vale do Paraíba, que até o último mês de feve-
reiro deste ano já contava com 1.654.742 eleitores,
sem dúvida alguma, terá um peso significativo na
definição dos nomes que comporão o novo quadro
de governantes e legisladores do país.

Desse total, 961.257 votos, ou seja, 58%, es-
tão concentrados em 5 cidades: São José dos
Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e
Guaratinguetá.

O maior colégio eleitoral da região fica em São
José dos Campos, com 427.718 eleitores, Arapeí é
o menor, possui apenas 2.252 eleitores.

Taubaté, hoje com 201.901 eleitores, conquistou
recentemente um lugar entre as cidades com mais
de 200 mil, e por isso aptas para realizarem segun-
do turno das eleições.

Nessas cidades, caso nenhum candidato para
presidente e ou para governador tenham obtido
maioria absoluta dos votos válidos, conforme esta-
belecido pelo TSE, o segundo turno será no dia 31
de outubro.

Jacareí, com 148.313 eleitores, hoje ocupa a ter-
ceira posição no ranking do Vale do Paraíba.

Dentre os 1.654.742 eleitores do Vale, 51% são
do sexo feminino e 49% do sexo masculino.

Esses números que sem sombra de dúvida co-
locam o Vale do Paraíba numa posição privilegiada
em relação a muitas outras, serão decisivos para
que a região possa eleger vários representantes.

Divulgação

(*) Fernando César Pombo é Diretor de Ciência e Tecnologia da Embras.Net

Projeto Ecolinas cria parceria entre
shopping e cooperativa em São José

Desde o último dia 12 de abril, a Cooperati-
va Futura de São José dos Campos já está re-
cebendo a doação de todo o l ixo reciclável
produzido pelo Shopping Colinas. A ação faz
parte do projeto Ecolinas, uma obra de respon-
sabilidade sócio-ambiental desenvolvida pelo
centro de compras.

Embora o shopping não tenha noção exata,
calcula-se que a quantia de lixo destinada à coo-
perativa se aproxima de 10 toneladas por mês, que

serão somadas às 50 normalmente arrecadadas.
Com o volume, a Futura poderá aumentar sua pro-
dução e elevar os ganhos individuais dos coopera-
dos, que varia entre R$ 550 a R$ 800 ao mês. A
cooperativa também passará a recolher o óleo utili-
zado pelos restaurantes e lanchonetes da praça da
alimentação. Para colaborar com a campanha, ha-
verá distribuição de folhetos aos freqüentadores
do shopping e cartilhas para lojistas, orientan-
do o correto descarte do lixo.



Página 03Vale Empresarial

Política na Região
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Padre Afonso na pré-convenção do PV
O deputado estadual Padre Afonso Lobato

e outras lideranças do Partido Verde do Vale
do Paraíba participaram da pré-convenção da
sigla, que ocorreu em São Paulo. No encon-
tro, que contou com a participação da presi-
denciável Marina Silva, ficaram definidas as pré-
candidaturas de Fábio Feldman a governador
e de Ricardo Young ao Senado. Padre Afonso
busca  sua  ree le ição  para  a  Assemblé ia
Legislativa em São Paulo, no pleito de outu-
bro.

Lorena inaugura Supermercado
A inauguração do supermercado Dia, da

rede Carrefour, na cidade de Lorena garantiu
40 novos postos de trabalho. O prefeito Paulo
Neme está comemorando a conquista e por
meio das secretarias de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turístico e a de Planejamento Urba-
no, participou de todo o processo de implan-
tação do comércio no município. A cidade vem
apresentando saldo posit ivo na geração de
empregos mensalmente.

Henrique Nunes
O pré-cand ida to  a  depu tado  federa l

Henrique Nunes (PV – Taubaté) vem trabalhan-
do dia e noite em sua pré-candidatura. Recen-
temente inaugurou um escritório político em
Taubaté e vem realizando visitas constantes em
cidades do Vale do Paraíba.

Cruzeiro com mais Telecentros
A Prefeitura de Cruzeiro, que atualmente

conta com oito Telecentros, tem intenção de
implantar mais sete nos bairros da cidade, com
o objetivo de levar a inclusão digital a aproxi-
madamente 20 mil pessoas. Os novos centros
serão implantados em cinco bairros, além de
um Educandário.

Inclusão Digital
Um recente contrato assinado entre o Go-

verno Municipal de Cruzeiro e a Telefônica,
possibilitará aos Telecentros a instalação de
internet banda larga. Além de oferecer novos
centros e acesso a internet, o projeto de am-
pliação pretende trocar equipamentos e melho-
rar os Telecentros já existentes. De acordo com
o Secretário de Administração, Benedito Silva,
responsável pelos Telecentros, o objetivo do
plano é fazer crescer consideravelmente o ín-
dice de inclusão digital e promover o desen-
volvimento das comunidades por meio de aces-
sos gratuitos a consultas, pesquisas e cursos
online.

Workshops Ciesp/Cetesb abrem grade
de discussão ambiental para 2010

Contaminação do solo, emissões atmosféricas e outros temas técnicos
serão debatidos via satélite com os associados a partir de abril

Na grade de programa-
ção para 2010, a TV Ciesp
(parceria com a empresa
BroadNet) vai transmitir
sete workshops na área
de Meio Ambiente, com
participação de diretores
do Ciesp e especialistas
da Cetesb. A entidade re-
pete a fórmula de evento
semelhante realizado com
sucesso em outubro e no-
vembro passados, em
que se discut iu o
licenciamento ambiental.

Para esse ano, temas
como ref lorestamento,
emissões atmosféricas,
contaminação do solo,
efluentes líquidos e outros entraram na pauta.

“Esses workshops serão real izados toda
quarta quinta-feira de cada mês, sempre das
16 às 18 horas. O primeiro da série será em 22
de abril e cada encontro abordará um tema es-
pecífico por um especialista da Cetesb”, anun-
ciou Eduardo San Martin, diretor de Meio Am-
biente do Ciesp.

Agenda ambiental
O Ciesp terá participação também na Sema-

na de Meio Ambiente, organizada pela Fiesp
nos dias 7, 8 e 9 de junho. A entidade ficará respon-
sável pelo terceiro dia de debates (9 de junho).
Nessa oportunidade, será distribuído aos participan-
tes o Guia de Licenciamento Ambiental para a Re-

gião Metropolitana de São Paulo.
“Esse manual não deve ser confundido com

a cartilha do Silis, que ensina o passo a passo
do Licenciamento Simplificado. Trata-se de ori-
entação específica para empresas da Grande
São Paulo, onde o licenciamento tem uma com-
plexidade própria, bem diferente do interior”,
explicou San Martin.

Em conjunto com a área de Responsabili-
dade Social, o Departamento terá ainda, ao
lado do Sesi paulista, mais oito encontros do
Cic lo  de  Fóruns  Ses i /C iesp  de
Sustentabi l idade, em diferentes regiões do
Estado. O próximo fórum está marcado para 07
de maio, em Jaú.

Dia das Mães

Villareal Supermercados presenteia
clientes sorteando vales-compras

Neste mês de Abril , o Villareal Supermercados
dá início a campanha “Dia das Mães” com uma pro-
moção para interagir mães e filhos. Os clientes que
realizarem compras acima de R$100,00 estarão con-
correndo a um almoço especial, que será sorteado
no dia 6 de maio.

Clientes que efetuarem compras com o cartão
Villarreal MasterCard terão chances em dobro. Além
do almoço, a mãe sorteada ganhará um vale-com-
pra no valor de R$ 300,00 para ser usado no dia 9
de maio em qualquer produto do supermercado,
sendo que R$ 150,00 deverão ser gastos na
Rotisseria da loja – com cardápio especialmente
reformulado para data.

O Villareal Supermercados proporciona ainda, no
domingo do Dia das Mães, 9 de maio,  um café da
manhã que será oferecido de 8h às 10h. Serão dis-
tribuídos no local, em todo período do dia 9, car-
tões em homenagem às mães. O supermercado tam-
bém contará com uma área de recreação montada
para as crianças, enquanto as mães fazem suas com-
pras. Para complementar a programação, as lojas
estarão promovendo cursos de culinária para auxili-
ar os clientes a prepararem um almoço de Dia das
Mães especial.

A promoção é válida durante todo mês de abril e
início de maio em uma das cinco lojas da rede na
região.

Flávio Martin

Fernando Rei (CETESB), Paulo Skaf (FIESP) e Eduardo San Martin (Meio
Ambiente/CIESP) em Worshop realizado em 2009
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Estatísticas

Como são feitas as pesquisas eleitorais
Com o objetivo de manter seus leitores sempre informados sobre

os principais acontecimentos que afetam a vida das empresas, o jornal ValeEmpresarial
realizou esta matéria especial que mostra como são feitas as pesquisas eleitorais.

Procuramos, dessa forma, descrever as eta-
pas de uma pesquisa de acordo com a
metodologia utilizada pelos institutos responsá-
veis por sua confecção.

Através das pesquisas, poucas pessoas po-
dem falar por milhões. Elas desafiam o nosso
ceticismo, e por isso, estão se tornando o fato
polít ico mais importante das eleições. Com
frequência viram destaque nos rádios, jornais e
televisões.

A seguir enumeramos algumas etapas de uma
pesquisa bem feita:

Questionário
A formulação do questionário tem grande im-

portância sobre o resultado final de uma pesqui-
sa, pois formulações distintas de uma pergunta
com o mesmo conteúdo podem levar a resulta-
dos completamente diferentes e até mesmo opos-
tos.

Amostra
Amostra é uma réplica em pequena escala de

toda uma população. No caso da pesquisas elei-
torais, população são os eleitores que se deseja
consultar. Por exemplo, o estado de São Paulo
fechou o mês de fevereiro com 29.706.264 eleito-
res, sendo 52% do sexo feminino e 48% do sexo
masculino.

Portanto, uma boa amostra desta população
deve levar em consideração estes elementos.

Além disso, outros fatores também são impor-
tantes, por exemplo, as diversas faixas etárias que
compõem esta população, ou seja, as amostras
devem ter cotas proporcionais às características
daquela população.

Sempre que se imagina e se elabora cientifi-
camente uma amostra, é fundamental saber o que
se vai pesquisar, que informação se deseja ob-
ter.
Número mínimo ideal de entrevistas para uma

pesquisa eleitoral
O mais importante em uma pesquisa eleitoral

não é o tamanho da amostra, mas sim a sua
representatividade. Para populações superiores
a 10 mil, uma amostra de 1.100 casos já significa
um estudo de grande precisão.

Para estudos nacionais, os institutos de pes-
quisa geralmente utilizam-se de amostras varian-
do entre 2.000 e 2.500 entrevistados.

Trabalho de Campo
Falamos aqui da equipe de entrevistadores, o

pessoal responsável pela coleta dos dados.
De nada adianta se um instituto tem uma amos-

tra tecnicamente perfeita, questionários bem ela-
borados e adequadamente pré-testados, se o tra-
balho de campo é de má qualidade.

Até mesmo alguns poucos erros cometidos por
uma equipe bem treinada podem comprometer

todo o trabalho de pesquisa, imagine equipes
despreparadas e que cometem grandes quanti-
dades de erros.
Probabilidade de você ser entrevistado numa

pesquisa eleitoral
Como as pesquisas se baseiam em amostras,

apenas um número muito pequeno de eleitores
são entrevistados. Vejamos um exemplo simples.
Se no Vale do Paraíba são realizadas 30 pesqui-
sas, com mil entrevistas cada uma, e se nenhum
eleitor responder a duas ou mais pesquisas, en-
tão serão entrevistados 30 mil eleitores. Se levar-
mos em consideração que o Vale possuí hoje em
torno de 1,7 milhão de eleitores, a probabilidade
de alguém ser entrevistado em uma das 30 pes-
quisas é de apenas 1,8%.

Margem de erro para as pesquisas eleitorais
Como a amostra é sempre menor do que a

população pesquisada, os cálculos envolvem uma
margem de erro. A margem de erro de uma pes-
quisa é, em grande parte, fixada em função do
tamanho da amostra. Se uma determinada mar-
gem de erro, por exemplo, for de três pontos
percentuais para cima e para baixo, isso significa
que o candidato deve ter entre 27 e 33% das in-
tenções de voto.

Registro das pesquisas eleitorais
Para serem divulgados pela mídia, os institu-

tos têm que registrar suas pesquisas presidenci-
ais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE), quando estaduais,
com cinco dias de antecedência da data de pu-
blicação.

O que se deve saber
para avaliar uma pesquisa

Algumas informações metodológicas são mui-
to importantes para avaliar se uma pesquisa elei-
toral realmente é de qualidade ou não. Abaixo,
listamos algumas:

· Qual a população amostrada?
· Em quais dados foi baseada a formulação

da amostra?
· Qual o tamanho da amostra?
· Qual a margem de erro da entrevista?
· As cotas das amostras são proporcionais

em relação à população?
· Que opções de resposta são mencionadas

para o entrevistado?
· Qual o grau de complexidade do enuncia-

do das perguntas?
· Qual o perfil das pessoas que realizam o

trabalho de campo?
· Como são selecionadas e treinadas essas

pessoas?
· Como é controlado o trabalho de campo?
· Qual o percentual de erros cometidos pelo

pessoal envolvido no trabalho de campo?

Segmentação na Comunicação
Nas últimas semanas estávamos conversando,

eu e minha sócia, como é cada vez mais necessá-
ria a segmentação na comunicação. Nós, profissio-
nais de comunicação, temos que estar sempre aten-
tos para identificar o público a quem dirigimos a co-
municação e, principalmente, que estratégias iremos
utilizar.  Essa demanda faz com que o mercado exi-
ja publicações especializadas e profissionais dedi-
cados e abertos a mudanças.

Eu sempre falo da “zona de conforto” e isso é
quase “lugar comum”, mas essa necessidade do
mercado se transforma em estímulo, para que este-
jamos sempre um passo à frente.  Buscar novos
caminhos que nos levem a resultados melhores e
mais promissores faz com que nosso trabalho seja
mais efetivo.

Mas, alguém pode questionar: Não é melhor que
estejamos prontos a atender, integralmente, o clien-
te? E eu responderia que sim e é o que a maioria das
agências fazem hoje. Mas, mesmo pra isso, a especi-
alização dos profissionais se torna cada vez mais ur-
gente, pois isso vai acrescentar mais valor ao trabalho
oferecido pelas empresas de comunicação.

Podemos comemorar! Nossos leitores estão mais
exigentes e isso torna nossa responsabilidade ain-
da maior. Do outro lado, as assessorias de comuni-
cação reinventam todos os dias, as fórmulas para
divulgar a imagem das empresas. Nesse sentido,
as feiras especializadas têm sido excelentes alia-
das no fortalecimento da marca e uma excelente
estratégia para aumentar a carteira de clientes. Nes-
ses eventos, o empresário pode apresentar a em-
presa de uma forma mais completa a um público
direcionado e cabe à equipe de comunicação de-
senvolver o material de apoio para que essa partici-
pação ofereça melhor retorno.  Existem feiras em
diversos setores basta fazer uma busca na internet.
Ainda que você, empresário não tenha uma asses-
soria de comunicação, vale a pena apostar nesse
tipo de estratégia, mas, sempre é claro, fazendo um
planejamento antecipado e preparando um bom
material de apoio.

Na área de comunicação, ou em qualquer outra,
devemos sempre estar atualizados e a especializa-
ção faz toda diferença na hora de atuar no mercado.

Assim, convido a todos os profissionais da co-
municação que façam uma nova leitura do nosso tra-
balho, para que possamos sempre elevar sempre
o nível de nosso atendimento.
Maura Lídia do Vale é jornalista
e sócia-proprietária da Oficina da Comunicação

Comunicação Empresarial
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Inovação tecnológica

Centro de Design e Manufatura recebe Centro de Usinagem
O CDM – Centro de Design de Manufatura,

gerido pelo CECOMPI (Centro para
Competitividade e Inovação do Cone Leste
Paulista), prossegue com seu trabalho de mo-
dernização recebendo novos equipamentos.
Recentemente a unidade recebeu um segundo
equipamento: o Centro de Usinagem de 4 ei-
xos, com capacidade de fabricar moldes e pe-
ças de grande complexidade.

Resultado de uma parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento do Estado de São Paulo,
assinada em setembro de 2009, o CECOMPI deu
mais um passo para equipar o CDM, benefician-
do cerca de 150 empresas que integram o
Cluster Aeroespacial Brasileiro, além de empre-
sas incubadas e graduadas localizadas na região.
Ao todo, foram investidos R$ 761 mil, sendo R$ 420
mil provenientes do Governo do Estado e R$ 341
mil de contrapartida do CECOMPI.

O Centro de Usinagem de 4 eixos trabalhará na
fabricação de moldes, complementando as ativida-
des já realizadas pela máquina de prototipagem rá-
pida, recebida em novembro do ano passado e já
em funcionamento.

“O CDM, com as máquinas atuais, traz uma maior
velocidade e menor custo na obtenção de protóti-
pos se comparado aos processos tradicionais de

usinagem. Isso trará um impacto grande para as
empresas do APL e incubadas, pois gerará
competitividade no mercado interno e externo”, conta
Agliberto Chagas, Gerente-executivo do CECOMPI.

Convênio com Caraguatatuba
CECOMPI iniciou recentemente o convênio com

a Prefeitura de Caraguatatuba visando preparar a ci-
dade para o futuro. O convênio tem duração de 12
meses e prevê um levantamento econômico do
município, com elaboração de um plano de desen-
volvimento integrado para a cidade e de um plano
de implantação de cidade digital.

Uma equipe multidisciplinar começou no
CECOMPI a realizar os estudos para a Prefeitura
de Caraguatatuba e deu início a um novo desa-
fio. “A cidade vai passar por muitas mudanças e
terá um período de forte crescimento. Queremos
ajudar a preparar a cidade para um futuro susten-
tável”, comenta Agliberto Chagas, Gerente-exe-
cutivo do CECOMPI.

“Usando o conhecimento do CECOMPI, po-
deremos contribuir para que a cidade cresça de
forma ordenada e consistente”, disse.

Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, o con-
vênio firmado com o CECOMPI vai fomentar o
empreendedorismo e a competitividade dos
empresários. “Será possível realizar planos de

desenvolvimento para as atividades caiçara e em-
presarial do município e, com os estudos, pro-
gramar o crescimento da cidade”, afirma o Secre-
tário de Planejamento, Luiz Gustavo Matos de
Oliveira.

Segundo a secretaria de Planejamento, um dos
avanços é a aquisição de um software para a área
de saúde para melhorar o atendimento aos
munícipes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
A tecnologia também será utilizada na frota de
veículos da prefeitura com a instalação de um chip
que irá controlar o consumo de combustível.

Divulgação

Centro de Usinagem traz maior velocidade e menor custo para as empresas

Boa Notícia

SENAI e BASF fazem parceria para a inclusão social por meio da educação
Pensando na inclusão de pessoas com

qualquer tipo de deficiência em seu con-
vívio social na sociedade, o SENAI de
Pindamonhangaba realizou uma parceria
jun to  com a  empresa  BASF de
Guaratinguetá, em um projeto inovador e
social. O projeto que começou em maio
de 2009, tem por objetivo alfabetizar e
fazer a certificação do ensino fundamen-
tal para três funcionários da empresa que
possuem deficiência auditiva, através de
monitores especializados do SENAI de
Pinda.

“A BASF primeiramente teve ótima ini-
ciat iva em oferecer a oportunidade de
contratar estes funcionários, é uma forma
de incluir estas pessoas no mercado de
trabalho e também atender a uma legisla-
ção federal que prevê a contratação de
pessoas deficientes físicas com empresas com
mais de 100 empregados. O SENAI se dispôs
em ser parceiro neste projeto, prestando um
atendimento especial, utilizando o material do
Telecurso 2000, de uma maneira totalmente
adaptada”,  af i rma Paulo Tor ino,  d i retor  do
SENAI Pindamonhangaba.

Segundo Torino, o importante é que o SENAI
tem uma experiência de sucesso com a BASF,

pois já executou outro projeto de formação edu-
cacional formando em nível fundamental e mé-
dio, 200 funcionários da mesma empresa, há
cerca de dez anos atrás.

O trabalho é realizado durante toda a sema-
na, no qual os alunos assistem em suas pró-
prias residências um material, que inclui CD´s,
livros e DVDS com legendas, e uma vez por
semana eles tem a presença de uma monitora,

que repassa as aulas com exercícios, ti-
rando dúvidas, para que no fim de cada
matéria, eles possam ter capacidade de
realizar a avaliação que é feita pelo go-
verno federal ou pelo SESI, por meio de
provas tradicionais.

“A avaliação é igual para todos, já apli-
camos alguns testes para eles se adapta-
rem, e t iveram um ótimo desempenho,
percebemos que eles já estão seguros
da capacidade deles de auto desenvolvi-
mento. A experiência é gratificante para
nós”, ressalta Antônio Robson de Jesus,
responsável pelo acompanhamento e trei-
namento do projeto.

De acordo com o agente de treinamen-
to do SENAI, Franco Paschetta Filho este
é um processo novo que está tendo re-
sultados positivos, pois além da monitoria,

há um trabalho de motivação com os alunos e pro-
vavelmente a parceria irá continuar com estes alu-
nos para realizar o ensino médio.

“Este é um grande exemplo que a BASF e
o SENAI de Pinda  estão oferecendo para toda
a comunidade empresarial na região e no vale,
e com isso abrem muitas portas para aqueles que
possuem necessidades especiais terem seu espa-
ço no mercado de trabalho”, finaliza Torino.

O diretor do SENAI Pinda, Paulo Torino, e o agente de treinamento, Franco
Paschetta, junto com os três funcionários que realizam o curso educacional.

Divulgação
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Gestão Empresarial

Sistema de Gestão Integrada
Iniciamos hoje a mais nova coluna do Jornal Vale

Empresarial em parceria com a Santos Gestão Em-
presarial, que a cada edição irá transmitir informa-
ções do Sistema de Gestão Integrada (Qualidade,
Saúde, Meio Ambiente e Segurança), de uma forma
clara e objetiva, que atenda todos os ramos e seg-
mentos (indústria, comércio e serviços).

A Santos Gestão Empresarial, empresa recente-
mente incubada pela Innovatore - Incubadora de
Empresas de Pindamonhangaba-SP, atua no seg-
mento de Consultoria, Auditoria e Treinamento, com
ênfase em:
· Terceirização nos serviços do Técnico em Se-
gurança no Trabalho
· Implementação do Sistema de Gestão Integrada
· Gestão Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Se-
gurança
· Gestão da Segurança da Informação
· Qualidade na Produção Automotiva

Fique atento às próximas edições! Envie suges-
tões de temas que vocês gostariam de abordar nesta
coluna através do e-mail:
santos@santosempresarial.com.br. Você também
pode visitar o nosso site
www.santosempresarial.com.br ou entrar em conta-
to conosco através do telefone (12) 9189-8713.

JORGE DOS SANTOS - Diretor Técnico Respon-
sável da empresa Santos Gestão Empresarial, Técni-
co de Segurança no Trabalho com experiência no Sis-
tema de Gestão Integrada, Instrutor de treinamentos
nas empresas para qualificação dos colaboradores e
implementação do Sistema de Gestão e Auditor em
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SASSMAQ, SA
8000 e ISO TS 16949.
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Patrocinado pela Fibria, Caravana do Cinema
Brasileiro chega em maio ao Vale do Paraíba

Boa Notícia

Consórcio NovaDutra retoma Programa
Estrada para a Cidadania na região

A CCR Nova
Dutra retomou as
atividades do Pro-
grama Estrada para
a Cidadania com a
participação de 36
cidades com seus
educadores, aten-
didas no eixo da
Via Dutra. Promovi-
do pelo Grupo
CCR, holding
controladora da
concessionária da
Via Dutra, o encon-
tro reuniu educado-
res de cidades dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para
debater os principais avanços do programa nos
municípios onde já é aplicado.

Na Via Dutra, o Programa Estrada para a Cidada-
nia envolverá em 2010 mais de 75 mil alunos com
idades entre 07 e 10 anos e cerca de três mil edu-
cadores em 35 cidades servidas pela rodovia. No
eixo Rio-SP, o programa é uma iniciativa da CCR
NovaDutra em parceria com as prefeituras das cida-
des e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal
(PRF).

O objetivo do Programa Estrada para a Cidada-
nia é levar informações sobre segurança de trânsito
e cidadania a alunos de 3ª série (4º ano) das redes
públicas municipais de ensino. Desde 2005, quan-
do foi implantado na Dutra, o Programa já envolveu
295 mil alunos e 10.500 professores nas cidades
lindeiras à rodovia.

Em 2010, a NovaDutra e a PRF realizarão seis
ações, das quais três no trecho fluminense e três
no trecho paulista da Dutra. Nelas, a polícia pára os

veículos que estão
trafegando e des-
viam os mesmos
para o interior de
postos policiais de
fiscalização, onde
motoristas e pas-
sageiros ouvem
mensagens de
segurança faladas
pelas próprias cri-
anças.

Sobre a CCR
NovaDutra
A CCR Nova

Dutra é responsá-
vel pela administra-

ção da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 qui-
lômetros de extensão e que liga as duas regiões
metropolitanas mais importantes do País: Rio de
Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região
altamente desenvolvida, que responde por cerca de
50% do PIB brasileiro. A concessionária tem 14 anos
de existência e foi a segunda a integrar o Grupo
CCR.

A CCR, uma das maiores empresas de conces-
são de rodovias do mundo, foi criada em 1998 e
controla sete concessionárias de rodovias: CCR
Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos
(RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR
ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP). Detém ainda
participação de 40% na concessionária Renovias,
de 58% na ViaQuatro, que vai operar e manter a futu-
ra Linha 4 do metrô de São Paulo, e de 45% na
Controlar, responsável pela inspeção ambiental vei-
cular na capital paulista. O conjunto de empresas
controladas pela CCR é denominado Grupo CCR e
suas rodovias somam 1.571 quilômetros.

Patrocinada pela Fibria e integrante do Progra-
ma de Democratização Cultural do Instituto
Votorantim, a Caravana do Cinema Brasileiro chega
em maio ao Vale do Paraíba, trazendo aos estudan-
tes e população em geral acesso gratuito às mais
recentes produções cinematográficas nacionais.

Em sua terceira edição, a Caravana tem um ro-
teiro que prioriza municípios que não possuem
salas de cinema oferecendo à comunidade opor-
tunidades de contato com a arte e com a cultura.

Em 2009, a Caravana realizou 84 sessões de
cinema em 42 cidades da região. Segundo o co-
ordenador do projeto, Ivã Marcos, a programa-

ção contou com exibição de mais de 20 produ-
ções nacionais entre longas e curtas metragens.

Para a região, a programação prevê passagem
em maio nas cidades: Jacareí, Bananal, Arapeí,
São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga e
Caraguatatuba.

Entre os títulos que podem ser exibidos nas
sessões estão Máquina, Tapete Vermelho, Fica
Comigo esta Noite, Meninas, No Meio da Rua, O
Caminho das Nuvens, entre outros. Como parte
da programação, após a exibição, os
organizadores do evento promovem um debate
sobre os conteúdos dos filmes.

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Concessionária que administra rodovia preocupa-se com a
conscientização da segurança no trânsito

Eu Recomendo

A seção “Eu Reco-
mendo” desta semana
trás uma contribuição do
professor Celso Eduar-
do da Silva, diretor exe-
cutivo da BAZZ Estraté-
gia e Operação de RH e
docente da Anhanguera
Educacional.

Revolucione sua Qualidade de Vida
Autor: Augusto Cury

Editora: Sextante
Este livro demonstra que podemos e devemos

expandir nossos conhecimentos e buscar dentro de
nós as respostas, que podem aliviar nossos pro-
blemas que acabam não tendo significado verda-
deiro, a busca do equilíbrio da alma. Com isto, o
alcance da qualidade de vida é certa e
consequentemente os resultados profissionais, pois,
trabalhamos com maior afinco e nos concentramos
no que traz resultados. Expandindo nossas ações
em busca da qualidade de vida, estaremos aumen-
tando nossa capacidade de atingir resultados espe-
rados para nossa empresa seja como colaborador
ou empreendedor, além de conquistar a liderança
própria na vida e no trabalho, o ponto fundamental é
estar bem consigo mesmo.

Divulgação
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Luciano Szafir visita o estande Raiz
Latina durante a Hair Brasil 2010

 Empresa de São José dos Campos realiza lançamento de dois novos produtos no mercado

Realizada no final de março no Expo Center
Norte, na capital paulista a Hair Brasil 2010 –
Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Esté-
tica contou novamente com a participação da
empresa joseense Raiz Latina – Cosmética
Capi lar  Prof iss ional ,  que recebeu em seu
estande o ator Luciano Szafir e sua mãe Beth
Szafir.

Esta é  a  segunda vez consecut iva que

Luciano participa como garoto-propaganda da
empresa, no evento. “Estou contente em mais
uma vez visitar o estande da Raiz Latina nesta
fe i ra  tão impor tante para o  setor ” ,  a f i rma
Luciano.

Lançamentos
Esse ano, duas novas linhas de produtos

foram lançadas durante a feira: a linha Hair
Definition, de finalizadores (gel, pomada, spray
e mousse) e a Brush Fresh de relaxamento com
amônia e essência de menta.

Em 2010, a empresa está comemorando dez
anos de existência e segundo a presidente da
Raiz Latina, Telma Santos, o investimento em

feiras sempre tem o objetivo de fazer negóci-
os e mostrar o desenvolvimento dos produtos
de maneira bem próxima do público-alvo. “Com
dez anos de história e investimentos, estamos
prontos para crescer ainda mais”, afirma a pre-
sidente.

Atualmente a empresa realiza atendimento
exclusivo para mais de 15 mil salões de bele-
za de todo o Brasil. Criada e instalada na cida-
de de São José dos Campos (SP), seus pro-
dutos agregam qualidade e preços acessíveis,
visando aumentar a possibilidade de mais pes-
soas conhecerem seus produtos.

Dia das Mães

Caçapava realiza
campanha “Minha

mãe é uma Rainha”
A Associação Comercial e Empresarial de

Caçapava (ACE) iniciou a campanha dos Dias
das Mães 2010 junto ao comércio da cidade. A
campanha denominada “Minha mãe é uma Rai-
nha” sorteará vale-compras no valor de R$
1.000,00, duas cestas de cosméticos no valor
de R$ 400,00 cada, uma jóia e um vale de R$
200,00 para ser utilizado num Salão de Bele-
za.

A campanha tem o objetivo de promover o
comércio local incent ivando a população a
prestigiar as compras em Caçapava. Esse ano,
a campanha tem o patrocínio de Iconet, Uni-
verso Honda e Plaza Dutra Hotel e conta ainda
com o apoio de Bruma Perfumaria, Joalheria
Brasil, Loja Mística, Nina Perfumaria, O Boticá-
rio e Prefeitura Municipal de Caçapava.

O sorteio dos prêmios será realizado no dia
15 de maio na Praça da Bandeira e a entrega
dos prêmios acontecerá no sábado, dia 22, na
sede da ACE.

Núcleo Escolas do Empreender Pinda
entrega chocolates em Escola do Goiabal

No início deste mês, representantes do
Núcleo Escolas,  que faz parte do Projeto
Empreender, esteve na Escola Yvone Correia,
no Goiabal, realizando a entrega de chocola-
tes aos alunos. Cerca de 80 caixas
de bombons foram arrecadadas no
baile beneficente, que aconteceu na
sede do Fundo Social de Solidari-
edade. O evento, realizado em mar-
ço, reuniu professores e funcionári-
os das escolas participantes do Nú-
cleo Escolas.

Estiveram presentes na entrega
a  agente  loca l  do  Empreender,
Marielza Silva, a professora Sandra
Diniz (Escola Giz de Cera), que na
ocasião representou o Núcleo de
Escolas e Mário Monteiro, repre-
sentando o Fundo Social de Soli-
dariedade do município.

O grupo foi recebido na escola
pela Gestora Maria Helena e pelas
professoras do período da manhã.
O Núcleo Escolas é formado pelas

Empresa joseense Raiz Latina recebeu o
ator Luciano Szafir, durante a Hair Brasil 2010

Lucas Lacaz Ruiz/A13
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Representantes do Empreender Pinda e da Prefeitura

escolas Arte Vida, Art Toledo, Brincando e
Aprendendo, Colégio Aprendiz, Clube da Mô-
nica, Giz de Cera, Iniciativa, Lápis Encantado,
Pequeno Príncipe e São Rafael.

Escola Cida Medeiros abre inscrição para Curso de Cabeleireiro e Estética 2010
Localizada em Pindamonhangaba, o Salão e

Escola de Cabeleireiros Cida Medeiros está com
inscrição aberta para os Cursos de Cabeleireiros e
Estética 2010. Todos os cursos garantem material
didático e certificado de conclusão. “Os cursos mais
extensos são acompanhados por avaliador e o di-
ploma do Sindicato dos Cabeleireiros do Estado de
São Paulo (Sindescab), sempre com a nossa quali-
dade em beleza e arte”, garante a proprietária Cida
Medeiros.

O Salão e Escola Cida Medeiros tem convênio
com a Associação dos Servidores Públicos Munici-
pais e o atendimento ao salão é realizado para cli-
entes mediante agendamento. A casa oferece ainda
pacotes especiais para noivas e ocasiões de festas.

Outras informações pelo telefone (12) 3642-7422
ou 3643-1117. Visite o Salão e Escola Cida Medeiros,
localizado à rua General Júlio Salgado, 36 (próximo
à agência central do Correio).

Cursos 1ª turma 2ª turma Dias Horários Duração

Básico Cabeleireiro Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 14h às 17h
18h às 21h 9 meses

Aperfeiçoamento Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 14h às 17h
Cabeleireiro 18h às 21h 3 meses
Técnicas em Química
Colorimetria Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 9h às 12h 4 meses
Maquiagem e Penteado
Festas e Casamentos Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 18h às 21h 8 aulas
Manicure e Pedicure
com decoração Início: 04/05 Início: 08/06 3ª e 5ª feira 14 às 17h 50 horas
Aperfeiçoamento em
Decoração de Unha 04,06 11/05 - 3ª e 5ª feira 14 às 17h 3 aulas
Depilação Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 14h às 17h 17 aulas

+ 2 meses
Massagem e Limpeza
de Pele Início: 03/05 Início: 07/06 2ª e 4ª feira 18h às 21h 40 aulas

GRADE DE PROGRAMAÇÃO CURSOS 2010
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Berzoini fala em evento, durante visita ao Vale do Paraíba
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Entrevista Exclusiva

Deputado Berzoini acredita na
geração de 2 milhões de empregos
e crescimento de 5% do PIB

Liderança do PT no Brasil, Berzoini fala ao ValeEmpresarial sobre os temas da agenda
econômica e a tendência econômica do País e do Vale do Paraíba.

Em recente visita realizada ao Vale do Paraíba, o
deputado federal Ricardo Berzoini, que atuou como
presidente nacional do PT até o começo deste ano,
reuniu-se com a militância do partido e sindicalistas
comentando o projeto do PT para a próxima elei-
ção, a expectativa da região com os recursos do
pré-sal, e a conjuntura política e econômica nacio-
nal.

A relação de Berzoini com a região é antiga, pois
antes do primeiro mandato do deputado, já atuava
como presidente do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região. Em três dias, o deputado
visitou oito cidades da região e pretende repetir o
circuito outras vezes durante o ano.

Em entrevista ao Jornal ValeEmpresarial, o de-
putado abordou importantes temas da agenda eco-
nômica natural e do crescimento do Vale do Paraíba,
como a criação do Parque da Mantiqueira e o Trem
de Alta Velocidade. Confira a íntegra de entrevista:

VE – Como o senhor avalia o cenário econômi-
co neste ano eleitoral de 2010?

Berzoini - Economia está fervilhando o que re-
flete além da situação do país o dinamismo econô-
mico e tecnológico do Vale do Paraíba. A conjuntura
nacional demonstra também que a nossa economia
está bem. O Brasil passou bem pela crise, teve uma
variação negativa do PIB pequena, irrelevante em
comparação a outros países mais industrializados

de modo que começamos 2010 num rit-
mo muito bom, para gerar mais de 2 mi-
lhões de empregos e crescer com um
PIB com mais de 5% com todos os fatores econô-
micos favoráveis. A questão do câmbio e do pro-
cesso de articulação do comércio exterior

VE – O governo federal investiu pesado na atu-
ação da Petrobras. Isso ajudou a aquecer a econo-
mia?

Berzoini - O Brasil vai ser a grande potência
energética do século XXI, pois tem energia renovável
de hidroelétrica em abundância com construção de
novas unidades em Rondônia. Tem a biomassa tan-
to para combustível como para geração de energia
elétrica. Temos o petróleo do pós-sal e do pré-sal,
sem falar no potencial da energia eólica e solar. A
Petrobras cumpre o papel fundamental, pois é a gran-
de articuladora em articular esse mercado. Esse in-
vestimento da Petrobras é decisivo e assegura o
fornecimento de combustível a um preço razoável
para economia produtiva, gerando muito emprego,
tecnologia e investimento. Uma refinaria como a
Revap tem demanda e gera investimentos privados,
aquecendo a economia.

VE – Qual a posição do senhor a respeito da
implantação do Parque Nacional da Mantiqueira?

Berzoini - Tivemos audiência no Gabinete do
Senador Mercadante com prefeito da região e o Ins-
tituto Chico Mendes, que não fará nada de maneira

autoritária sem diálogo com a socie-
dade e classe política. O objetivo é
ajudar o Vale do Paraíba sem impe-
dir o desenvolvimento de suas ativi-
dades econômicas que sejam capa-
zes de gerar emprego e renda e que
tenham um impacto ambiental sus-
tentável. Por outro lado as ativida-
des econômicas que tenham impac-
to maior podem ser discutidas. A cri-
ação do parque visa ampliar a pro-
teção ambiental e melhorar o poten-

cial turístico da região. O governo não vai empurrar
goela abaixo uma decisão final. Asseguramos aos
prefeitos que vamos zelar pelo diálogo com a re-
gião.

VE - Qual tem sido sua expectativa sobre os
impactos do Trem de Alta Velocidade para a re-
gião?

Berzoini - Um projeto dessa envergadura tem
que ser feito com muita cautela e visão de futuro. A
linha de Trem de Alta Velocidade vai estruturar toda
a região e vai permitir a integração Rio-SP. O traça-
do está em fase final de estudo, mas não está 100%
definido. O debate sobre a estação no Vale do
Paraíba é fundamental e com certeza as paradas
previstas irão beneficiar e servir a população da re-
gião. A decisão deve vir somente depois de plena
convicção sobre o seu desenho.

VE – Vamos falar sobre eleição. A candidatura
da ex-ministra Dilma Roussef tem base para ven-
cer as eleições?

Berzoini - Temos uma candidata que representa
o projeto do Governo Lula, aprovado por mais de
80% da população. Temos a convicção de que a
candidatura da Dilma tem potencial de vencer as elei-
ções, que não será fácil. O pleito será disputado a
partir de dois projetos que já governaram o País. O
Governo Lula que finaliza seu mandato contra o pro-
jeto do governo FHC, que o Serra foi ministro, que
foi reprovado com grande rejeição. Acreditamos que
o projeto PT-aliados- Lula e Dilma vença a eleição
pois tem o maior apoio da população. Lula mostrou
que não é preciso esperar o crescimento para ter
distribuição. Quando a economia vai bem todos ga-
nham: mais emprego, mais renda e o empresário
aprova. Queremos convencer a população de que
vale a pena apostar na continuidade desse projeto,
que mudou inclusive o estado de ânimo do povo
brasileiro.

Álvaro Staut (Prefeitura Pinda), Silvanilde (presidente do PT),
 deputado Berzoini e Romeu (Sindicato)

Prefeito João Ribeiro (esq.) reuniu-se com representantes do PT durante a
visita do deputado Berzoini

Akim

Akim

Romeu se encontra com Lula no ABC

Roberto Parizzoti

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba, Antonio
Romeu Martins, junto a Lula, em
São Bernardo do
Campo, durante
evento realizado
na sede do Sindi-
cato dos Metalúr-
gicos do ABC no
último dia 10, que
reuniu cinco cen-
trais sindicais para
debater sobre em-
prego e qualifica-
ção profissional;
estudo divulgado
pelo Dieese apon-

ta: 12 milhões de empregos foram gerados nos
últimos seis anos; Dilma, Mercadante e diversas
lideranças políticas e sindicais também marcaram
presença.
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NUPES

Alimentação causa maior aumento
na cesta básica no Vale desde 2003

De acordo com estudos reali-
zados pelo Núcleo de Pesquisas
Econômico-Sociais (NUPES) do
Departamento de Economia, Ciên-
cias Contábeis e Administração da
Universidade de Taubaté, o mês
de março de 2010 registrou a mai-
or alta do ano no custo da Cesta
Básica Familiar do Vale do Paraíba.

A análise, baseada em uma fa-
mília-padrão brasileira com 5 pes-
soas e renda mensal de 5 salári-
os mínimos, mostra que houve um
aumento de 3,10% em relação ao
mês de fevereiro de 2010, o mai-
o r  desde  jane i ro  de  2003 .
Dos 3,10% de variação do preço
da cesta, 2,74% correspondem à
alimentação.

O setor alimentício, o maior res-
ponsável pelo aumento da cesta
por representar 88,30% do custo
total, teve acréscimo em todas as
cidades do Vale do Paraíba. Com-
parando a quarta semana de feve-
reiro de 2010 com a quarta sema-
na de março, dos 32 produtos de
alimentação pesquisados, 22 so-
freram aumento de preço, e ape-
nas 10 passaram por redução. O
aumento gerou um acréscimo no
comprometimento da renda e pre-

judicou a disponibilidade para as
demais  despesas  fami l ia res .
Até março deste ano, Campos do
Jordão continua sendo a cidade do
Vale do Paraíba com o menor cus-
to da cesta básica e São José dos
Campos voltou a ser a que apre-
sentou os maiores números. A di-
ferença da var iação de preços
ent re  as c idades aumentou de
4,68% no mês de fevereiro para
5,35% no mês de março de 2010.
Entre os produtos pesquisados os
que apresentaram maiores altas fo-
ram: o tomate - devido às condi-
ções climáticas adversas que de-
sorganizaram a produção -, cebo-
la – que com o fim da safra na re-
gião sul, reduziu a oferta do pro-
duto -, e feijão - as chuvas na pri-
meira safra geraram pouco incen-
tivo para o plantio da segunda. Já
os produtos que apresentaram as
maiores reduções foram: óleo de
soja - resultado do aumento da
oferta de soja que está no perío-
do de colheita -, café – causado
pela grande oferta do produto e
pouco in teresse por  par te  dos
compradores - ,  e  a  b is teca de
porco, cujas causas da diminuição
de custo não foram informadas.

Associação Comercial de Pinda comemora 39 anos
A Associação Comercia l  e Industr ia l  de

Pindamonhangaba (ACIP) está comemorando
neste mês 39 anos de atuação na área empre-
sarial do município. Sob a presidência do ar-
quiteto Jorge Samahá, a entidade comemorou
o aniversário no último dia 12, quando rece-
beu em sua sede a diretoria, associados e
convidados, como o prefeito João Ribeiro.

Os empresários puderam acompanhar a pa-

Fortalecer comércio de Moreira César é meta da atual diretoria

lestra proferida pelo consultor de negócios
Sergio Kyoshi que abordou a relação empre-
sário/equipe e a real identidade de um líder,
comandante capaz de fazer  a equipe trabalhar
com entusiasmo.

Na oportunidade, ainda foi lançado o ‘Dia do
Empresário Pindense’, uma iniciativa da Câma-
ra de Vereadores, através de um projeto de
Lei do vereador Abdala Salomão. O presiden-

te da ACIP, Jorge Samahá lembrou que a enti-
dade foi criada no dia 1º de abril de 1971, atra-
vés da luta e união de um grupo de empreen-
dedores que no início da década de 70 enxer-
garam a necessidade de crescer. Atualmente,
Jorge Samahá e o 14º presidente da institui-
ção e seu mandato seguirá até 2012.

Ao final do evento, os convidados partici-
param de um jantar em confraternização.

Fortalecer o comércio de Moreira César com
apoio da Subprefeitura do Distrito e da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico é uma das
atuais metas da atual diretoira da
ACIP (Associação Comercial In-
dustrial de Pindamonhangaba).

Para discutir o assunto, foi rea-
l izado um primeiro encontro na
sede da Subprefei tura v isando
entre outras ações implantar um
braço da ACIP em Moreira César.
“O Distrito conta com aproximada-
mente 45 mil pessoas e com o se-
tor industrial fortíssimo. Queremos
que o setor comercial também te-
nha êxito. Moreira César tem um
mercado consumidor forte e creio
que possamos adotar medidas para
que os comerciantes e a população
sejam beneficiados”, salientou o

subprefeito Casé.
Para os comerciantes a parceria pode faci-

litar o acesso aos órgãos reguladores como

Serasa e SCPC e a participação nas campa-
nhas e promoções da Associação.

A reunião ainda contou com a
presença de Esaur de Freitas, que
dirige uma rádio comunitária e é
presidente da Federação das As-
sociações de Bairros de Moreira
César; Felipe César Filho, diretor
municipal de Indústria e Comércio;
Gutemberg Ramos, assessor de In-
dústria e Comércio; Aylton Alves
Monteiro, diretor de Obras e Servi-
ços de More i ra  César ;  Eduardo
Kogempa,  assessor  da
Subprefeitura; Elisabete dos Santos
(diretora SCPC da Acip); Vicente
Hirata (gerente Acip); Marco Anto-
nio de Souza (diretor/conselheiro
Acip)  e  Neise Vane dos Santos
(supervisora SCPC da Acip).

Divulgação

Representantes da Prefeitura e ACIP discutem as melhorias para o comércio de Moreira César
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American Tips

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

Entraremos hoje em um assunto muito interes-
sante e importante e com certeza ajudará muito os
alunos a resolver muitos problemas relacionados ao
Infinitivo e ao Gerúndio.

Muita atenção para as regras abaixo:
Infinitivo

O infinitivo é a forma original do verbo tal qual se
encontra num dicionário. Pode aparecer na frase com
ou sem o “to”.

O infinitivo com “to” é de uso mais amplo apare-
cendo após a grande maioria dos verbos, adjeti-
vos, advérbios, nomes, pronomes, etc:

I expect to be there.
This car is hard to park.
She knows where to find the keys.
Também pode indicar propósito, finalidade:
They went there to buy something = They went

there in order to buy something.
Use o infinitivo sem o “to”:
1. após modal verbs (can, could, must, etc.)
2. após os auxiliares do-does-did-will-would
4. após as preposições but e except: She did

nothing but complain.
5. após os verbos make e let: You make me feel

brand new. Let me help you!

Gerundio
O gerúndio é o verbo com a terminação –ing.
O gerúndio é usado como substantivo nas fun-

ções de sujeito, objeto indireto ou objeto indireto:
1. Swimming is his favorite sport.
2. He likes swimming.
3. They were prevented from swimming.
O gerundio pode ser usado como substantivo.
Ex:
Everyone admires Suzy´s typing..
This house needs a good cleaning.
É usado também após os verbos go e come in-

dicando atividade física, e na expressão:
 go shopping:
Ex: The boys are going swimming.
My uncle went finishing last Saturday.
Let´s go skating!!
We’re going riding this afternoon.
When are you going shopping? As soon as we

get our salary.

Sempre use o gerúndio após os verbos abaixo:
Admit / Understand / Avoid / Excuse / Appreciate

/ Finish / Consider / Keep / start
/ Mention / Fancy / Mind / Deny / Miss / Detest /

Practice / Dislike / Resist / Enjoy / Risk / Escape /
Quit / Stop / Postpone / Feel / See / Observe / Notice
/ Hear /  Watch

Ex: I´ve finished painting the kitchen.
Do you enjoy listening to country music?
Mary avoids meeting her former boyfriend.
Would you mind closing that window?
Mr. Silva usually postpones making important

decisions.
We would apprecieate receiving an answer.
I couldn´t resist eating another piece of pie.
They have to stop smoking.
Martha is going to quit drinking beer everyday
 Após uma Preposição o verbo a seguir deve

estar no gerundio
Ex: - He is interested in buying the car.
- She turned off the TV by pushing the Button.
- Susan left without saying goodbye.
- after resolving all the old problems, we will buy

the new house

Debate Empresarial

Plenária do Ciesp Taubaté aconteceu
em Pinda com presença de empresários

Empresários e exe-
cutivos de diversas em-
presas do Vale do
Paraíba participaram  no
último dia 8, no auditó-
r io do Senai em
Pindamonhangaba, da
Reunião Plenária do
Ciesp Regional Taubaté.

O evento foi presidi-
do pelo diretor Joaquim
Albertino de Abreu, que
participou da mesa ao
lado de Fábio Soares
Duarte e Carlos Inocêncio
Nunes, vice-diretores da
entidade, juntamente
com Paulo Sérgio Torino
(Diretor Senai Pinda), Álvaro Staut Neto (Prefeitu-
ra Pinda), Valentin Bonfim de Paula (Alitec) e José
Arimathéa (secretário Ciesp Taubaté).

Durante o evento o diretor Albertino colocou
os empresários a par das ações que a entidade
realizará nos próximos meses como: workshop
Ciesp/Cetesb que acontecerá mensalmente em
todas as regionais Ciesp do Estado, evento
ambiental em parceria com a Prefeitura de Taubaté
e cobertura da visita do Presidente da Fiesp, Paulo
Skaf, na região.

Durante a plenária, os empresários puderam
conferir as apresentações de representantes da
empresa Mapfre Seguros e Nutrin Refeições, que
demonstraram ao executivo as vantagens dos
serviços corporativos executados no ramo do
mercado de seguros e refeições e alimentação

empresarial, respectivamente, apresentados por
Alexandre Luro e Sérgio Freitas.

O diretor do Senai Pinda, Paulo Sérgio Torino,
aproveitou a oportunidade para apresentar uma
prestação de contas do crescimento da Escola
de Treinamento, que em 2009, bateu o recorde
histórico na emissão de certificados de conclu-
são de cursos, desde sua inaguração, que acon-
teceu em 1990. “Foram treinados mais de 16 mil
alunos, num ano de crise e dificuldades, mas
demonstrando o franco crescimento da nossa uni-
dade e a preocupação com a qualificação da mão
de obra”, frisou Torino.

O diretor do Senai Pinda ainda abordou a mo-
dernização tecnológica que a escola está passan-
do com a chegada de novos equipamentos e as
comemorações dos 20 anos da Escola.

Autoridades debatem temas empresariais durante reunião da regional Ciesp Taubaté

Carlos Marcelo Cesar

Feiras e Negócios

CIESP São José leva a indústria da
região para a Logisvale Internacional

Programado para o mês de junho, o CIESP
Regional São José dos Campos (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo), em parce-
ria com a FIESP (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), realiza a feira internaci-
onal com o objetivo de movimentar o setor da
indústria e serviços do Vale do Paraíba.

Em parceria com a empresa GPA – Grupo
Peralta Associados, o CIESP/SJC lidera um
novo projeto, o Logisvale Internacional 2010 – Fei-
ra da Indústria, Serviços e Comércio Exterior do Vale
do Paraíba, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de
junho, em São José dos Campos.

Em sua nona edição, a Feira de Negócios,
que passa a compor o calendário oficial da

Prefeitura Municipal da cidade, será realizada
no Pav i lhão  de  Exposições do Parque
Tecnológico, às margens da Via Dutra. Com a mu-
dança, a área de exposições crescerá significativa-
mente, em um novo formato para geração de negó-
cios internacionais com a Região.

Para as empresas interessadas em partici-
par desse grande encontro, os espaços já es-
tão sendo comercializados. Os empresários
podem procurar a sede do CIESP em São José
dos Campos, pelo telefone 12 3921-7922 ou e-
mail: fabiano@ciespsjc.org.br, ou ainda direta-
mente com a equipe da GPA, pelo telefone 19
3725.6336, ou e-mail:

nilo@gpaassociados.com.br.
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Destaque Comercial

Spani Atacadista comemora seis anos de
fundação com sorteio de diversos prêmios

TV’s de LCD e motos 0km serão os prêmios dados aos clientes das lojas da rede.

Para comemorar o
sexto aniversário de fun-
dação, a rede Spani Ata-
cadista realiza até o pró-
ximo dia 15 de maio a
campanha “Uma goleada
de prêmios para você”.
A campanha vai sortear
10 motos zero km e 15
TV’s LCD de 32 polega-
das para clientes das lo-
jas de Guaratinguetá e
São José dos Campos.

A cada R$ 200.00 em
compras, o cliente rece-
berá um cupom para con-
correr aos prêmios, sen-
do que os clientes que
efetuarem compras com
o cartão Spani
MasterCard terão
chances em dobro.

Esta campanha também dá início às ações em
comemoração à proximidade da Copa do Mundo
2010. Além de concorrer ao sorteio das motos e te-
levisores, o cliente ganhará ainda um Vale-Gol. O
cupom dá direito a uma chance para fazer um gol e
quem acertar ganhará prêmios especiais para co-
memorar a Copa do Mundo. Serão distribuídos 1.800
brindes.

Para esta campanha o Spani Atacadista firmou
parceria com as marcas Cartão MasterCard,
Bauducco, Dona Benta, Shefa, Pantene, Perdigão e
Nova Schin.

Durante a campanha de aniversário, o Spani Ata-
cadista também estará mantendo o projeto Ofertas
Exclusivas, com a realização do Sacolão da Econo-
mia às terças e quartas-feiras e o Fim de Semana
com Ofertas.

No Sacolão, os produtos do setor de hortifruti são
oferecidos com preços especiais. No Fim de Se-
mana, os setores de açougue e bebidas trabalham
com ofertas exclusivas.

O Spani Atacadista parcela as compras com o
Cartão Spani MasterCard e agora também oferece
uma nova forma de pagamento, com o cartão de
crédito American Express.

Dia das Mães
Juntamente com a comemoração dos 6 anos

de fundação do Spani
Atacad is ta ,  as  lo jas
vão comemorar o Dia

das Mães, em 9 de maio. Para isso, o Spani
Atacadista preparou uma programação especi-
al. Haverá café da manhã e todas as mães que
passarem pelas lojas nesse dia, receberão um
cartão juntamente com um bombom.

Haverá também um curso de Culinária Soli-
dária. A programação terá temas para come-
morar a data. Para participar, basta doar um
quilo de alimento não perecível ou um brinque-
do que será doado às instituições da região.
As programação pode ser consultada nas lo-
jas e as inscrições podem ser feitas no Balcão
de Atendimento.

Sobre o Spani Atacadista
O Spani Atacadista está presente nas cida-

des de São José dos Campos, Guaratinguetá,
Mogi das Cruzes e Atibaia.  O Spani Atacadista
pertence ao Grupo Comercial Zaragoza que
também conta com a bandeira Villarreal Super-
mercados, no setor varejista.

Em 2009, o Spani Atacadista ficou em 4º lu-
gar no Ranking Nacional ABAD (Associação Bra-
sileira dos Atacadistas Distribuidores) na cate-
goria Autosserviço. Com foco no mercado re-
gional, o Spani Atacadista desenvolve ações
e campanhas para fidelizar o cliente varejista,

sem deixar de atender o consumi-
dor final.

Divulgação

Consumidores do Spani Atacadista serão beneficiados com sorteio de prêmios

ACIT oferece
programação

diversificada de cursos
A Associação Comercial e Industrial de Taubaté

(ACIT) está com inscrições abertas para cursos e
palestras que acontecerão ainda este mês. A enti-
dade está oferecendo capacitações para empresá-
rios, empreendedores, pessoas que desejam abrir
o próprio negócio, além de funcionários do comér-
cio e prestadores de serviço.

Desde o último dia 12, a ACIT está realizando o
curso de “Fluxo de Caixa” que visa apresentar aos
participantes os instrumentos para o controle e a
análise dos recursos da empresa e, principalmente,
a formatação do fluxo de caixa para a organização
das despesas, dos recebimentos e dos investimen-
tos. O treinamento aborda dentre outros temas, o
capital de giro, a margem de contribuição e o ponto
de equilíbrio dos custos e pagamentos, além dos
fatores que interferem na saúde financeira de uma
empresa. O curso está sendo ministrado pelo admi-
nistrador de empresas, Francisco Novaes e aconte-
cerá ainda nos dias 19 e 26 de abril e 3 de maio.
Todos os encontros acontecem das 18h30 às 22h.

Nos dias 26 e 27 deste mês será a vez do curso
“Vendas e Atendimento para Iniciantes”. A capacitação
tem como finalidade de atender às necessidades
dos empresários que precisam treinar seus vende-
dores. A Consultora de Cursos, Rita Martins irá abor-
dar os procedimentos adequados que são exigidos
no comércio atual em relação a atendimento e ven-
das, bem como a importância do jovem planejar sua
vida pessoal e profissional.

Finalizando a programação do mês de abril, a
ACIT oferecerá, em parceria com o Sebrae, mais
uma edição do “Cine Empresa”, com o vídeo-treina-
mento “Como enfrentar a Concorrência”. O objetivo
do evento é mostrar para os empresários como en-
frentar a concorrência de forma estratégica e realizar
uma interação entre as empresas.

Inscrições: Toda a programação acontecerá no
auditório da entidade, localizado na Rua Jacques
Félix, 675, no Centro. Mais informações pelo telefo-
ne (12) 2125-8208.

Chegou o momento de se qualificar!

Confira a grade de cursos:

- Turismo e Hotelaria - Informática -

Gestão de Empresas - Auxiliar

Adminstrativo com Secretariado e

muitos outros

Rua Monteiro César, 63

Tel.: 3522-7555
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Emprego é Notícia
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Associação dos Engenheiros faz
homenagem a profissional por destaque
no segmento da construção

A Apeaap (Associação
dos Profissionais de Enge-
nharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Pindamonhan-
gaba) homenageou  o en-
genheiro Carlos Eduardo
Dias Silvério, com uma pla-
ca de honra ao mérito, pelo
destaque obtido no concur-
so realizado pelo Instituto
Falcão Bauer. O profissio-
nal recebeu menção honro-
sa por apresentar um traba-
lho inovador no ramo da
construção.

A peça apresentada por
Carlos Eduardo Dias
Silvério consiste na utiliza-
ção de garrafas pet na construção civil. “Existem
vários projetos que usam as garrafas, porém este
trabalho se diferencia na montagem e preenchimen-
to das paredes, além de eliminar chapisco e rebo-
co”, disse Silvério. Segundo ele, após montar e pre-
encher, a parede está pronta, tornando-se um méto-
do mais econômico e com mais eficiência acústica
e térmica.

A placa da Apeaap foi entregue pela presidente
da associação, Nancy Antunes de Moura, durante o
primeiro encontro de 2010, realizado na sede da
entidade, localizada à rua Senador Dino Bueno, 204.
Os professores Alex Thaumaturgo, chefe do Depar-
tamento de Engenharia da Universidade de Taubaté
e Edson Lucas Marcondes de Oliveira, da Faculda-

de Anhanguera de Pindamonhangaba também parti-
ciparam da homenagem, que reuniu cerca de 50
profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e
agronomia.

Além da homenagem, os membros da associa-
ção parabenizaram os aniversariantes do mês de
março que estavam presentes, como Emanuel
Barreto e Silvio Nóbrega.

Novos Associados
Os profissionais de engenharia e arquitetura que

quiserem se associar à entidade classista devem
procurar a sede da Apeaap ou ligar para 3642-1801,
e falar com Silvia Amaral Barreto Rios. Quem preferir
pode fazer contato pelo e-mail
apeaap@bighost.com.br.

Alex Thaumaturgo, Carlos Eduardo Silvério, Nancy de Moura e Edson Oliveira

Luciano Junior

Villarreal Supermercados realizou curso de culinária

ACEG promove curso inédito para bares,
restaurantes e lanchonetes

A ACEG (Associação Comercial e Empresarial
de Guaratinguetá) promove, em parceria com o
Sebrae-SP, o curso gratuito “Sabor & Gestão: Boas

ideias para alimentação fora de casa”. O evento
acontece entre os dias 26 e 30 de abril, das 13h
às 18h.

No curso serão abordados:
conhecimento sobre cultura
gastronômica local; compras; re-
lação e conhecimento dos forne-
cedores; atendimento; recruta-
mento, seleção e capacitação de
pessoal; estrutura e equipamen-
tos, formação de preço; contro-
le, conquista do diferencial; boas
práticas e responsabilidade soci-
al. O curso “Sabor & Gestão: Boas
ideias para alimentação fora de
casa” será realizado no salão so-
cial  da ACEG, Rua Marechal
Deodoro, 67, Centro. Inscrições
pelos telefones 3128-2208/3128-
2209. As vagas são limitadas.

O Villarreal Supermercados realizou, durante
esse mês, a programação de cursos de culinária
com foco no Dia das Mães, nas lojas de Cruzeiro,
Taubaté e São José dos Campos (Vila Ema). As aulas
abordaram o tema “Sobremesas Especiais” e foram

realizadas em parceria com os Chocolates Harald.
Nesta aula, a culinarista Gilda ensinou a re-

ceita “Torta de Damasco com Bananas” e os
participantes puderam tirar dúvidas e conferir
o preparo, saboreando a receita no final da aula.

Engenheiro Mecânico - Pinda
Desejável formação em universidade de primei-

ra linha e imprescindível experiência  no setor
automotivo correlata a processos de validação de
produto, sólidos conhecimentos em processos de
injeção de resinas plásticas, Approach comercial,
boa desenvoltura comunicativa, hands on e inteli-
gência interpessoal e inglês avançado.

TI-Analista de Desenvolvimento Pleno
Administração do Ambiente BO, Migração de

Estruturas entre as versões BO6.5 e XI, Criação e
manutenção de Relatórios e Universos e Atuação
em base de dados Oracle. Qualificações: SAP
Business Objects 6.5 e XI – Administração e desen-
volvimento, Oracle Database e Inglês Avançado.

 

TI – Programador de Java
 Formação Técnica ou Graduação e Curso de

certificação de Java SCJP. Experiência com XML e
Sistema de Gestão. Conhecimento em hidrante, ban-
co de dados orade e UML. Residir em Jacareí, São
José dos Campos, Caçapava ou Taubaté.

 

Analista de Comércio Exterior
Formação em Administração com ênfase em

Comex, Inglês avançado, experiência em Comex
industrial e residir em Taubaté, Caçapava ou Pinda.

 

Analista de Importação e Exportação
Preferencialmente da região de

Pindamonhangaba, inglês fluente, superior comple-
to e vasta experiência em Comercio Exterior.

 

Engenheiro de Planejamento
Formação Engenharia Civil, experiência com Pla-

nejamento de Obras, Pavimentação Asfáltica em
Rodovias e Estradas e residir em Jacareí ou São
José dos Campos.

 

Supervisor de Usinagem
Atuará com a coordenação técnica e gestão de

pessoas com uma equipe composta de aproxima-
damente 40 pessoas, acompanhamento de colabo-
radores compatíveis, transferência, contratação e de-
missão, definição do plano de produção, integração
fornecedores / clientes e realização de avaliações
por competências, além de outras funções. Benefí-
cios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Con-
vênio com farmácia, Participação nos lucros, Res-
taurante na empresa e seguro de vida em grupo.

 

Coordenador de PCP
Experiência em coordenação na área de PCP.

Superior completo e conhecimentos em planejamen-
to, organização, cálculos e informática.

Confira também no site as vagas para as funções:
- Subgerente de Marketing

- Analista de Marketing.
- Coordenador de Expedição 

- Técnico Mecatrônico - Taubaté

Carlos Marcelo César

Sede da ACEG onde os cursos serão realizados
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São José recebe Rally Universitário
Fiat e agita faculdades da região

No próximo dia 25 de abril,
São José dos Campos sedia uma
das 10 etapas regionais do Rally
Universitário Fiat, que terá compe-
tições em quase todas regiões do
Brasil e irá premiar a equipe cam-
peã de 2010 com um Fiat Palio
Economy, zero quilômetro.

Como uma dos representantes
da região, a equipe dos alunos
da ETEP Faculdades se prepara
em aulas de cálculos e de como
funciona o rally, ministradas pelo
professor dos cursos de engenha-
ria Mecânica e de Produção, Daniel
Fernando Moreira Krabbe, experi-
ente nesse tipo de competição.

 No último dia 17, o professor promoveu uma
palestra para explicar os detalhes que envolvem
um rally de regularidade.

“Se a média de velocidade imposta pela organi-
zação for 60km/h e o competidor tiver um erro de -
10% nesta velocidade, estará andando a 54km/h e
em apenas 10 segundos correndo já estará cerca
de 16 metros errado da posição teórica contra a
real. Em num trecho de 2 ou 3 minutos, dá para
imaginar o tamanho do erro em que se encontra o
competidor”, explica ele.

O professor garante que para quem quer somente
se divertir e ver do que se trata um Rally de Regula-

ridade, esse é um evento e tan-
to. E essa também é a prova ide-
al para quem quer mostrar suas
habilidades de pilotagem, nave-
gação e conhecimentos de física
— pois conceitos como acelera-
ção/desaceleração, velocidade
média e velocidade instantânea
são empregados desde o primei-
ro minuto de prova até o final.

 Daniel Krabbe tem experiên-
cia no assunto. Em 2006, no pró-
prio Rally Universitário Fiat, em
uma prova em São José Cam-
pos, com sua esposa
(navegadora), ele verificou pela
performance analítica que estava

em 3º lugar e daí em diante passou a entender a
cinemática do Rally. Realizam testes comparativos
da velocidade mostrada pelo velocímetro do carro
e com a experiência adquirida obteve o segundo
lugar na prova de Campinas, repetiu a dose na ou-
tra etapa e na quarta prova em Sorocaba, a dupla
ganhou a competição. Atualmente, ele compete na
categoria Graduados da Mitsubishi Motorport e em
2007 ajudou a desenvolver um programa de Rally
de Regularidade para sistemas operacionais Palm
OS, hoje mais usado em rallys de regularidade no
país. Outras informações no site
www.rallyuniversitariofiat.com.br.

Novos Investimentos

It! Fashion: nova opção
no comércio de Pinda

A boutique It! Fashion é a nova casa da moda
para os clientes de Pindamonhangaba e região. Lo-
calizada na Praça do Cruzeiro (antigo bar Tiberius)
e sob a administração de Karen Lousa, o estabele-
cimento oferece roupas de bom gosto e estilo com
marcas variadas e agradáveis. Vale a pena conferir!

Fachada
da loja e
seu
aspecto
interno

AgoraVale

AgoraVale

Divulgação



Página 14 Vale Empresarial

Ótima FM entra no ar e privilegia
programação popular para o Vale do Paraíba

Entrou no ar no início deste mês uma nova
emissora de rádio FM para a região. Após vá-
rias semanas tocando músicas do segmento
popu la r,  a  Ót ima FM 94 .5 ,  de
Pindamonhangaba, inaugurou oficialmente sua
programação. De propriedade do comunicador
Celso Port iol l i ,  que vem acompanhando de
perto os primeiros passos
da emissora, a Ótima FM
conta com a supervisão
geral do diretor Elite José
Sandri.

“Nossa  p rogramação
está sendo voltada ao es-
tilo popular com os melho-
res sucesso do sertanejo
universitário e raiz, pago-
de  e  as  mús icas  pops
como Ivete Sangalo, Clau-
dia Leite e outras. Quere-
mos convidar toda a popu-
lação do Vale do Paraíba
a ouvir nossa emissora e
acompanhar nossas pro-
moções”, afirmou o propri-
etário Celso Portiolli.

Programação
A programação tem iní-

cio às 5h com o Fazendão

da Ótima e na sequência, entra no ar o Jornal
da Ótima, das 7h às 8h, trazendo informação
ao ouvinte, com a participação e apresentação
da jornalista Aline Bernardes. Nomes de peso
do rádio paulista fazem parte da programação
como Claudia Martthins e Paulo Rosa (ambos
com passagens pela Band FM 96.1 da capital),

Pedro  Sany,  Edyvan
Silveira e Beto Christian
(que atuavam em emisso-
ras do Vale do Paraíba) e
Gilson Moraes (ex 89 FM
de São Paulo), que é o co-
o rdenador  a r t í s t i co  da
emissora.

No período da manhã,
Cláudia Martthins comanda
a programação das 8h às
12h, seguida pelos locuto-
res Beto Christian (12h às
15h) e Edivan Silveira (15h
às 19h). No horário notur-
no a programação fica por
conta de Pedro Sany e du-
rante a madrugada a rádio
também terá locutores ao
vivo, fechando uma pro-
gramação 24 horas de lo-
cução ao vivo.

Divulgação

Comunicador Celso Portioli vem acompanhando
de perto a programação de sua emissora

Gastronomia

Quiririm inicia
21a Festa Italiana

Do dia 27 de abril ao dia 02 de maio, o Dis-
trito de Quiririm dará início à 21º Festa da Co-
lônia Italiana. A abertura oficial da típica festa
localizada em Taubaté, será às 20h e contará
com a presença do prefeito Roberto Peixoto,
apresentações de grupos de dança, Banda do
CAVEX e shows.

Programação
A programação deste ano não realizará o

concurso para Rainha de Festa Italiana, em ra-
zão da falta de meninas descendentes de itali-
anos com idade para assumir o cargo. No en-
tanto, além do festival de massas, a agenda
inclui oficinas culturais das 14h às 17h e teatro
com Cia. Adbailson de quinta a domingo.

A festa encerra suas comemorações com
mais shows, missa campal e desfile da imigra-
ção italiana.



Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz

Ruiz

Jorge Dolcinoti (Senai Cruzeiro), Paulo Skaf (presidente FIESP)
e Ana Karin (prefeita de Cruzeiro) em evento que agitou Vale Histórico

Empresário João Roman Neto, prefeito Roberto Peixoto e esposas durante a
inauguração da nova sede do Museu Mazzaroppi, em Taubaté

Diretores do Sistema S no Vale do Paraíba prestigiam a entrega do título de
Cidadão Cruzeirense ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf

De olho nas eleições 2010, o diretor do Senai Pinda Paulo Sérgio Torino e o vice-
prefeito de Guará, Miguel Sampaio, trocam figurinhas em recente evento em Cruzeiro

Jeremias Rodrigues (imobiliária) e esposa receberam recentemente amigos e clientes em nova sede do seu QG, especialista em imóveis de alto padrão

A empresária
Karen Lousa

é só alegria
com o

sucesso da
It! Fashion

em Pinda

O empresário
Carlos Maradona

(Center Print) e
Gislene Cardoso
(Turismo Pinda)

prestigiaram o
baile de 80 anos da

A. A. Ferroviária
em Pinda. Na foto,

o casal saudando o
presidente do clube,

eng. Arthur e sua
esposa Tânia



Carlos Marcelo César

Funcionários da ampliação da Revap que no pico em 2009 atingiu 14 mil
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Em expansão, Petrobras comemora 30 anos
de atuação no Vale do Paraíba

Com mais de 2 mil funcionários, refinaria de São José aquece
economia do Vale e faturou em 2009 mais de R$ 10 bilhões

A Refinaria Henrique Lage (Revap), comemora
neste mês os 30 anos de existência da Petrobras
na cidade de São José dos Campos, na região do
Vale do Paraíba. Atualmente a Revap responde, prin-
cipalmente, pelo abastecimento de derivados de
petróleo do mercado paulista, sul de Minas, sul
fluminense e o centro-oeste do país.

 Para celebrar os 30 anos, a refinaria realizou uma
série de atividades destinadas aos empregados e
comunidade localizada no entorno da unidade em
São José dos Campos. Líderes comunitários da zona
leste assistiram à palestra “O papel de um verdadei-
ro líder comunitário”, apresentada pelo filósofo e te-
ólogo Mário Sérgio Cortella. O Grupo Galpão exibiu
a apresentação teatral para convidados e autorida-
des no Teatro Colinas e recentemente a população
joseense conferiu a apresentação gratuita da Orques-
tra e do Coral Petrobras, na Praça Ulysses Guima-
rães, no Jardim Aquárius.

História
A Revap começou a ser construída em fevereiro

de 1974, num terreno de 10,3 milhões de metros
quadrados, sendo que 1,6 milhão de metros qua-
drados são de área construída em instalações in-
dustriais, incluindo as novas unidades referentes à
modernização, e demais edificações.

 A facilidade para o recebimento de petróleo cru,
oriundo dos portos de São Sebastião e Santos, e a
evolução do mercado consumidor da região foram

alguns dos pontos avaliados no
processo de escolha do local
para instalação da refinaria. A
construção envolveu centenas
de empreiteiras e, na fase de
maior movimento, mais de 6 mil
homens atuaram nas obras da
unidade.

Desde o início de suas ope-
rações, a Revap passou a ser a
maior contribuinte do município
em IPTU e ICMS, além de gerar novos empregos e
colaborar para elevar a qualificação profissional da
mão de obra regional.

Outro benefício constatado nos 30 anos de ope-
ração na cidade é o investimento que a Petrobras
destina para o Vale do Paraíba nas áreas cultural
e social. Entre os destaques estão a doação de
equipamentos e financiamento da construção da
unidade de Tratamento de Queimaduras da Santa
Casa de São José, patrocínio ao Memorial
Aeroespacial Brasileiro, promoção do programa
Jovem Aprendiz (capacitação técnica a jovens),
criação de um conselho de públicos da zona les-
te em 2004 e reforma e ampliação de escolas,
entre outras ações.

A Revap hoje
Atualmente, a Revap responde por 15% do

processamento de derivados de petróleo no país.
A refinaria processa 40 milhões de litros de pe-
tróleo por dia e seus principais derivados são
nafta petroquímica, óleo diesel, gasolina, gás de
cozinha, óleo combustível, asfalto e querosene
de aviação.

As comemorações dos 30 anos da Revap são
marcadas pela nova fase da refinaria. A obra de
modernização de sua planta industrial está em ple-
no andamento, com 80% das obras já finalizada.
Com um investimento da ordem de US$ 3 bilhões,
a refinaria está trabalhando para a conclusão das
obras em 2011. No pico da obra, em 2009, as
obras atingiram o pico de 14 mil trabalhadores.

Novas unidades serão construídas com objeti-
vo de oferecer ao Brasil energia de qualidade,
ambientalmente limpa, com segurança e sem de-
pendência externa. Com a modernização, o
faturamento da refinaria deverá aumentar em 6,5%
e a arrecadação do ICMS em 15%, já que a unida-
de estará adaptada para processar, percentualmente,
maior volume de petróleo nacional e produzir deri-
vados ambientalmente mais adequados, de alta qua-
lidade e maior valor agregado.

 A Revap em números

Faturamento 2009: R$ 10,6 bilhões
ICMS 2009: R$ 684 milhões
IPTU 2009: R$ 3,7 milhões
Empregos: 2039

Carlos Marcelo CésarCarlos Marcelo César

Refinaria processa atualmente 40 milhões de litros
 de petróleo por dia

Unidade da Petrobras em São José é a maior geradora
de impostos da região

Unimed Pinda tem novo gerente de Recursos Próprios
Com grande experiência em administração no

setor de saúde, Américo Bez Júnior é o novo ge-
rente de Recursos Próprios da Unimed
Pindamonhangaba. Instituições como o Hospital
São Lucas, em Taubaté e o Hospital Santa Rita,
em Vitória – ES foram alguns dos locais em que o
novo gerente já atuou.

Américo irá gerenciar todas as unidades da
Unimed Pinda, que atualmente inclui o Pronto Aten-
dimento 24h, Farmácia, Hospital Unimed, Depar-
tamento de Saúde Ocupacional, Laboratório e

Posto Avançado de Moreira César e Medicina
Preventiva.

O novo gerente, que recebe as boas vindas
da Unimed Pinda, é formado em enfermagem com
especialização em Administração Hospitalar, MBA
em Gestão de Serviços Hospitalares e mestrado
em Saúde Coletiva. Além disso, também atua
como docente na pós-graduação da Faculdade
São Camilo, em Belo Horizonte – MG, na pós-
graduação da UNINGÁ, em Maringá – PA e é con-
sultor do SENAC – SP.

Anuncie no

ValeEmpresarial

Entre em contato pelo tel. (12)

3648-4252


