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Edição Quinzenal

Referência no mercado
imobiliário local, Caixa
tem novo gerente regional

Com tecnologia sem fio,
NOXT de São José

lança linha de Moovi
PÁGINA 14

CIESP e indústria regional
discutem tecnologia de
tratamento de resíduos

25 de Maio – Dia da Indústria

Vale do Paraíba comemora data
com inovação e tecnologia

Bundy investe R$ 10
milhões e permanece
em Pinda

Jornal ValeEmpresarial comemora primeiro
aniversário de circulação, noticiando o

desenvolvimento industrial e comercial da região.
Responsável pela atual riqueza e desenvolvimen-

to econômico do Vale do Paraíba, a indústria local
celebra o seu dia – 25 de maio, com inovações
tecnológicas, investimentos em produção mais lim-
pa e responsabilidade socioambiental e principal-
mente com boas perspectivas para seu crescimen-
to e geração de emprego.

Desde o início de seu povoamento, o Vale do
Paraíba sempre desenvolveu papel histórico e pionei-
ro no processo do desenvolvimento econômico e so-
cial do Brasil. Foi assim com o caminho das bandeiras,
caminho do ouro, caminho do café entre outros.

Na década de 50, iniciou o desafio do progresso
apostando na industrialização e após mais de meia
década, hoje acelera o seu progresso com inova-
ção tecnológica, aperfeiçoamento da mão de obra
industrial, investimento pesado na educação técni-
ca profissionalizante e de nível superior.

Ciente de sua necessidade de superar obstácu-
los e simplificar sua produção para investir em mai-
or inovação e tecnologia, a indústria valeparaibana
avança com celeridade rumo ao futuro que se pre-
nuncia grandioso, através de seu parque industrial
altamente desenvolvido, destacando-se o setor au-
tomobilístico, aeroespacial/aeronáutico, bélico, me-
tal-mecânico e siderúrgico, entre outros.

Nesta edição, em que o jornal ValeEmpresarial
comemora o seu primeiro aniversário de circulação
em nossa região, trazemos um especial com desta-
ques de algumas indústrias e empresas que fazem
a história e a riqueza do Vale do Paraíba.

PÁGINAS 07, 08, 09, 10 e 16

Monsanto comemora
34 anos no Vale com

nova gerência
 PAGINA 07

Novelis: setor de
transporte impulsiona
mercado do alumínio

PAGINA 07

PAGINA 16

Empresa assegura mais de 200 empregos na região

Claudia Borges

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Parque industrial
diversificado em

franca expansão na
região, colabora na

geração de novos
empregos
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Editorial Debate & Idéias
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 (*) Prof. Menegatti

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.
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Dia da Indústria
Dia 25 de maio é comemorado o dia da Indústria,

data que este ano está sendo festejada em grande
estilo. Como é de praxe as empresas reúnem seus
funcionários e aproveitam para homenagear e pre-
miar os melhores profissionais.

Mas os motivos para as comemorações não pa-
ram aí, os níveis de atividade atingidos pela indús-
tria até o presente momento são cada vez maiores.

Hoje os números já são idênticos aos alcança-
dos em períodos anteriores à crise. A produção in-
dustrial está caminhando a todo vapor. Isso é muito
bom!

Mas, neste mês também tivemos outra comemo-
ração, não menos importante, logo no primeiro dia
homenageamos o trabalhador, peça fundamental
para o bom funcionamento das industrias.

Aliás, para que o Brasil continue dando certo pre-
cisamos de pessoas preparadas, com excelentes
idéias e capacidade para divulgá-las e colocá-las
em prática.

Atualmente, não basta alguém ser um bom funci-
onário, cumprir com os seus deveres, seguir horári-
os, enfim, “vestir a camisa” da empresa.

Nesse mundo competitivo no qual vivemos hoje,
é necessário muito mais, é preciso que o funcioná-
rio ajude a sua empresa a vencer os concorrentes
na corrida pela sobrevivência e pelo lucro.

Precisamos de pessoas que não se contentam
com a mesmice, que estão constantemente buscan-
do o progresso.

Pessoas que abominam a rotina e que trabalham
com a perspectiva de obterem melhorias em seus
processos e rotinas administrativas. Gente com dis-
posição e capacidade para garimpar novas idéias e
que saem a campo com perseverança e determina-
ção até conseguirem implantá-las. Um outro elemento
que não pode ser esquecido é a dificuldade em se
obter mão-de-obra com essas características. São
pessoas que necessariamente têm que ter uma boa
formação escolar e técnica.

Nesse ponto, nós do Vale do Paraíba somos pri-
vilegiados, pois contamos com escolas de alto pa-
drão em nossa região.

A Fiesp, por exemplo, através de seu Comitê
dos Jovens Empreendedores vem incentivando a cri-
ação de uma nova identidade empresarial. O Senai
tem trabalhado continuamente no aperfeiçoamento e
expansão de seus cursos de Aprendizagem Industrial.

É por tudo isso que o jornal ValeEmpresarial lan-
çou esta edição especial comemorativa ao dia da
Industria, através da qual parabeniza todos aqueles
que contribuem para torná-la cada vez mais forte.

Conheça algumas táticas em negociação
que ajudarão no seu crescimento profissional

Controle o local: Praticamente
toda a negociação se desenvolveria
mais facilmente sem uma mesa. A pre-
sença dela numa sala representa um
poderoso símbolo, e nenhum simbo-
lismo é bom. Ao colocar as pessoas
em lados opostos, literalmente se es-
tabelece uma barreira divisória, a qual
formaliza o processo, deixa tensas as
pessoas e as lembra que devem usar
sua “cara de negociante”. O controle
do ambiente pode ajudar a aumentar
a dramaticidade e reduzir as ofertas.
Sempre que possível tente levar os
compradores a um local neutro, mais
atraente. Em negociações muito im-
portantes, verificamos o quanto é vantajoso tirar os
compradores de seus escritórios, afastá-los dos te-
lefones, dos chefes que poderão distraí-los ou fazê-
los perder o entusiasmo pelo seu produto. Se você
forçar as pessoas a viajarem para longe, a própria
viagem será um grande investimento de tempo que
intensifica seu comprometimento. Se elas forem le-
vadas a um lugar bonito e relaxante, a ocasião se
transforma num período de férias. Todos nós sabe-
mos que as pessoas em férias tendem a gastar mais.

Agregue valor: Como uma regra geral, quanto
mais específicas forem as exigências de seu clien-
te, mais hipotético você deve se mostrar. Então se
eles querem um desconto de 1.000,00 reais, a sua
resposta pode ser: “Por que não mantemos os
10.000,00 reais e agregamos uma série de elemen-
tos adicionais?” Um vendedor que conhece seus
clientes e pode lhes oferecer vantagens, que não
custarão nenhum centavo, sempre consegue o pre-
ço que estabeleceu.

Não diga não: naturalmente, a mais importante
rejeição num negócio é a que deixa a porta um tanto
aberta. É o “não” que realmente significa “talvez”.

Quando o outro lado faz uma oferta inaceitável,
deve-se evitar uma reação instantânea. Um “não”
rápido é quase sempre emocional e sai como defi-
nitivo, como se eles tivessem ofendido sua inteli-
gência. Isso cria uma distância pessoal que geral-
mente o dinheiro não consegue aproximar. Nunca
se sabe como o outro lado reagirá.

Quando não há nada a fazer: entendo que a pa-
ciência é a habilidade mais importante para os ne-
gócios, assim como a sua ausência, o pior erro de

negociação. Já vi muitas negocia-
ções estragarem em meio a uma gran-
de confusão e até se romperem de
vez, devido à falta de paciência. Po-
rém não me recordo de que alguma
negociação tenha chegado a um final
infeliz, por ter havido uma boa dose
de paciência calculada entre as par-
tes.

Existem muitas formas de se defi-
nir paciência. Pode ser que ao forçar
demais a solução de um item do ne-
gócio, o outro lado se afaste. Signifi-
ca se afastar da negociação até que
o outro lado se acalme. Contudo, uma
coisa é certa: paciência não é não

fazer nada. A grande chave do problema está em
reconhecer as situações nas quais não há nada a
ser feito e fazê-lo da melhor maneira possível.

Impasse: imagino quantas negociações, dia a dia
e em qualquer empresa, nunca se completam por-
que vendedor e comprador chegam a um impasse
e não sabem como sair dele. Imagine quantos ne-
gócios são perdidos porque, ambos os lados agem
teimosamente, sem a habilidade suficiente para en-
contrar uma tática de salvar aquela que para eles,
mais parece uma contenda do que uma negociação.

Às vezes, o impasse está mais no campo pes-
soal do que do próprio negócio em si. Os dois la-
dos não se toleram mais.

A solução é simples: substituir por um vendedor
mais adequado. É como acontece no jogo de fute-
bol. Se um jogador estiver sendo “marcado” pelo
outro lado, o treinador põe outro atleta em seu lugar,
geralmente um que joga de outro modo ou tem ti-
pos diferentes de jogada.

Nunca revele sua última carta: Ou seja, toda a
negociação envolve um valor mínimo para se com-
pletar uma transação. Não anuncie esse número. Se
a negociação se desenrolar num clima hostil e seu
oponente souber qual é a sua quantia decisiva, por
que iria oferecer mais?

Numa situação de venda, em vez de revelar o
seu valor mínimo, baseie sua negociação pelo
valor máximo aceitável. A maioria das pessoas
teme encarar a questão de quanto dinheiro estão
ganhando. Se você for justo com as pessoas, elas
acabarão por surpreendê-lo, pagando o que você
merece.

(*) Prof. Menegatti é conferencista em Vendas, Motivação e Liderança.
Administrador de empresas, pós-graduado em Produtividade e Qualidade Total,

MBA em Gestão Empresarial. Entre seus produtos estão: o Livro “Desperte seu Potencial
Emocional”, CD Motivacional “Marcado para Vencer”, DVD “Campeão de Vendas”.

Divulgação

Neste momento em que o jornal

completa seu primeiro aniversário,

queremos agradecer aos nossos clientes e leitores

pelo honroso prestígio em participar de nossas

edições noticiando o desenvolvimento e as ações

das empresas do Vale do Paraíba.
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Política na Região
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Desenvolvimento

Em evento do CIESP, governo de São
Paulo anuncia 30 parques tecnológicos

 São José dos Campos é destaque em evento do Ciesp paulista;
investimentos e expansão são destaques no Parque Tecnológico da região

Novo Viaduto sobre a Dutra na ANTT

João Ribeiro e José Antenor com diretor da ANTT,
Mário Rodrigues, ao centro

Um novo projeto executivo sobre a construção
de um viaduto de acesso ao bairro das Campinas,
sobre a Via Dutra em Pindamonhangaba foi entre-
gue pelo prefeito João Ribeiro à diretoria da ANTT
(Agência Nacional e Transportes Terrestres), em
Brasília-DF, que irá analisar a nova proposta e enca-
minhar para a Nova Dutra.

Rotatórias Tremembé-Taubaté

O presidente da Câmara de Taubaté, Henrique
Nunes (PV), participou recentemente de reunião em
Tremembé, em que foi selado o convênio entre as
duas cidades, pela construção de duas rotatórias na
rodovia SP 62 (Taubaté-Pinda). A primeira, a ser ins-
talada na entrada do Vale das Flores, deverá facilitar
o acesso ao bairro e às Chácaras Canaã e Nova
Vida e a segunda deverá ser construída em frente à
fábrica IFF, próximo aos presídios. Os prefeitos José
Antonio de Barros Neto (PV) e Roberto Peixoto
(PMDB), se reuniram com o diretor do DER (Depar-
tamento de Estradas de Rodagem), Jorge Jobram,
e com a presidente da Associação de Moradores
do Vale das Flores, Ana Paula Pereira para conver-
sar sobre procedimentos e viabilidades.

Padre Afonso anuncia Melhor Caminho
Sete municípios do Vale do Paraíba serão bene-

ficiados com obras em estradas rurais, por meio do
Programa Melhor Caminho, desenvolvido pela
Codasp - Companhia de Desenvolvimento Agrícola
de São Paulo. Os municípios contemplados são
Ilhabela, Monteiro Lobato, Salesópolis, Natividade
da Serra, Redenção da Serra, Paraibuna, Santa Bran-
ca e São Luiz do Paraitinga. Segundo o deputado
estadual Padre Afonso Lobato (PV), os municípios
já assinaram os convênios.

PT em Moreira César
O Diretório do PT de Pindamonhangaba inaugu-

rou no último dia 14 de maio a Sub Sede do partido
no Distrito  Moreira César  em Homenagem aos Tra-
balhadores e Trabalhadoras nas lutas e conquistas
do 1º de Maio. Sob a presidência de Sivanilde
Navarro “Sil”, o partido está atendendo na Av. José
Monteiro Machado César, 183 (descendo o viaduto
do lado esquerdo.)

O atual secretá-
rio de Estado do
Desenvolvimento,
Luciano Almeida,
anunciou recente-
mente na sede do
Ciesp, em São Pau-
lo, as medidas para
implantar 14 par-
ques tecnológicos
no âmbito do
SPTec, além dos 16
em fase de cons-
trução e creden-
ciamento. Destes,
três já funcionam,
em Campinas, São
Carlos e São José dos Campos.

A criação de ambientes e condições especiais
que favoreçam a expansão da pesquisa inovadora
na indústria está sendo pleiteada pelo Ciesp como
ação indutora de desenvolvimento regional, a exem-
plo do que já vem acontecendo em regiões con-
templadas por parques e incubadoras de base
tecnológica.

 A proposta do secretário Luciano Almeida, de
criar a figura do “agente tecnológico” para ser o
interlocutor da indústria e os centros de pesquisa,
foi aceita de prontidão pelos representantes de 43
Diretorias Regionais, Municipais e Distritais do Ciesp
no Estado.

A expansão dos parques tecnológicos vem tor-
nando ultrapassada a expressão de quadrilátero do
conhecimento, atribuída às cidades de Ribeirão Pre-
to, São Carlos, Campinas e São José dos Campos,
embora esta última continue em plena expansão.

 “São José tem uma sintonia com a inovação,

apesar do período
de estagnação dos
anos 80 e 90 que
caracterizou gran-
des empresas,
como a própria
Kodak, LG e a pró-
pria Philips, que re-
sistiram às mudan-
ças”, assinala José
de Mello Corrêa,
secretário municipal
de Desenvolvimen-
to Econômico e da
Ciência e Tecno-
logia.

 Nos últimos
anos, porém, o cenário mudou, com a criação do
Parque Tecnológico, em convênio com o governo
do Estado, onde se instalaram empresas com perfil
inovador. “Hoje, para cada real investido pelo Go-
verno, tivemos o aporte de mais 20 reais em inves-
timentos externos”, afirma o secretário.

 Empresas como Vale e Embraer, além da
Sabesp, já transferiram unidades de pesquisa para
o parque tecnológico de São José e, em junho pró-
ximo, será inaugurada área de 5 mil metros quadra-
dos onde serão instaladas 30 empresas de base
tecnológica”, acrescentou Mello Corrêa.

 “Por isso mesmo estamos ampliando, em mais
20 mil metros, o nosso Senai na região, com a cria-
ção de novos cursos”, afirma Almir Fernandes, dire-
tor titular do Ciesp em São José dos Campos. “Além
da oferta, pelo prefeito Eduardo Cury, de uma área
dentro do parque tecnológico, para que o Senai ins-
tale ali um laboratório para ensaios e dispositivos
para serviços de base tecnológica”, completa Almir.

Assessoria FIESP

Presidente da
FIESP, Paulo Skaf

em evento do CIESP

Envie notas e sugestões para o e-mail
contato@valeempresarial.com.br

Parceria Senai Pinda e Santuário de Aparecida
inicia nova turma do Curso de Panificação

Foi iniciada, no mês de abril, a terceira turma
do curso de aprendizagem em panificação e con-
feitaria do projeto “Escola de Vida e Trabalho” do
SENAI de Pinda. A realização acontece por meio
de uma parceria firmada em 2008 entre a escola e
o Santuário Nacional de Aparecida.

Na data do início, foi realizada uma palestra de
motivação e informação profissional, ministrada
pelo diretor do SENAI de Pinda, Paulo Sergio
Torino. O evento também contou com uma aula
inaugural, na qual estavam presentes o coorde-
nador de treinamento, Franco Paschetta, a coor-
denadora da Casa do Pequeno - entidade social

da Diocese de Aparecida -, irmã Ana Maria e o
administrador do Santuário, Pe. Luiz Cláudio, além
dos quinze alunos e profissionais que estão en-
volvidos no projeto.

O curso tem duração prevista de um ano, sen-
do 20 % aulas teóricas, realizadas na Casa do Pe-
queno Trabalhador e 80% aulas práticas, executa-
das na Casa do Pão, uma padaria industrial criada
dentro do Santuário Nacional de Aparecida. O obje-
tivo é que ao longo do curso, através dos materiais
didáticos e pedagógicos SENAI, pessoas que não
possuem formação vão para o mercado de trabalho
habilitadas a desenvolver atividades profissionais.
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Destaque Comercial

Salão e Escola Cida Medeiros completa
cinco anos de qualidade e dedicação

Inaugurado em 16 de
maio de 2005, o Salão e
Escola de Cabeleireiros
Cida Medeiros completa 5
anos este mês. Aprimorar
cada dia mais suas técnicas
para melhor atender aos cli-
entes do salão e aos alunos
que se matriculam nos cur-
sos oferecidos, é o segre-
do do sucesso da casa.

A proprietária do salão,
localizado em
Pindamonhangaba, Maria
Aparecida de Medeiros, já
fez cursos especializados
em outras cidades, inclusi-
ve no Estado do Rio de Janeiro. Hoje é ela quem
oferece os cursos, atualmente de Cabeleireiro e
Estética, que garantem material didático, certificado
de conclusão e Diploma do Sindicato dos Cabelei-
reiros do Estado de São Paulo aos mais extensos.

Graças aos constantes aprimoramentos da pro-
prietária Cida, o empreendimento tem apresentado
um claro desenvolvimento. Além dos cursos, que
variam do básico ao aperfeiçoado, no atendimento
ao cliente são oferecidos pacotes especiais para
noivas e ocasiões festivas. Atualmente, os cursos
oferecidos são: Básico Cabeleireiro, Aperfeiçoamen-
to Cabeleireiro, Técnicas em Química e Colorimetria,
Maquiagem e Penteado Festa e Casamentos, Mani-
cure e Pedicure com decoração, Aperfeiçoamento

em Decoração de Unha,
Depilação e Massagem e
Limpeza de Pele.
Conveniado com a Associ-
ação de Servidores Públi-
cos do município de
Pindamonhangaba, o Salão
e Escola Cida Medeiros
atende ao público em geral
– mulheres, homens e cri-
anças -, primando sempre
pela qualidade em beleza
e arte.

O Salão Escola Cida
Medeiros está localizado na
Rua General Júlio Salgado,
nº 36. Mais informações

pelo telefone (12) 3642-7422 ou 3643-1117.

A proprietária Cida Medeiros e sua assistente Ivete

Cida Medeiros oferece serviços de qualidade em seu salão

Claudia Borges

Claudia Borges

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CenterVale Shopping sorteará
viagens para os jogos da Copa do Mundo

Nas vésperas dos jogos da Copa do Mundo da
FIFA 2010, na África do Sul, o CenterVale Shopping
de São José dos Campos dá iní-
cio à Campanha “Você na Torcida”.
Em parceria com a VISA, patroci-
nadora oficial do evento esportivo,
e mais 10 shoppings da adminis-
tradora Ancar Ivanhoe, o shopping
está em clima de copa e as vitri-
nes das lojas já exibem produtos 
em verde e amarelo.Para concor-
rer basta o cliente fazer compras
no valor de R$150,00 com o cartão
Visa e trocar pelo cupom
promocional. A cada R$150 vale 01
cupom onde o participante deverá
responder  à pergunta “Qual Shopping Leva Você
para Assitir a Copa do Mundo na África do Sul?”.
Durante a campanha, na Praça de Eventos do

shopping, local onde ficará o balcão de troca de
cupons, haverá uma exposição com 15 painéis exi-

bindo fotos em lona mostrando as
riquezas culturais e sociais da Áfri-
ca do Sul. A mostra reunirá cola-
res, pulseiras, máscaras, utensíli-
os domésticos, adornos e escu-
dos. As viagens, sorteadas sema-
nalmente na Praça de Eventos nos
dias 26/04, 03/5 e 10/05, dão direi-
to a acompanhante. Os ganhado-
res terão passagens aéreas de ida
e volta, incluindo hotel na Cidade
Cape Town com café da manhã,
refeições e passeios turísticos. A
Estratégia faz parte da campanha

de mães e os vencedores ainda ganharão duas cre-
denciais para assistir ao jogo entre Brasil x Costa do
Marfim, que acontecerá no dia 20 de junho.

Pindamonhangaba
apresenta no segmento de Ensino
Empresarial um curso voltado aos
gestores de áreas, supervisores,
encarregados, coordenadores,

empresários e estudantes.
Com total garantia de satisfação, o curso
apresenta como conteúdo programático
temas como: competência interpessoal,

feedback, motivação, fatores
motivacionais, auto desenvolvimento,

religiosidade e espiritualidade, relação
de trabalho, etiqueta e postura, higiene

(física, mental e espiritual) e estilos.
O instrutor será o experiente Prof. Léo
Cunha, facilitador na área de ensino

empresarial há mais de 12 anos.
Material Incluso: Certificado, Apostila,

crachá, caneta e coffee-break.
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Caixa tem novo Superintendente no Vale do Paraíba

Caixa contrata 5,6 mil novas moradias do Programa Minha Casa Minha Vida na região

Assumiu, neste mês de abril, como Supe-
rintendente  Regional da Caixa Econômica Fe-
deral no Vale do Paraíba o profissional Ademir
Losekann, em substituição ao Paulo José Galli,
transferido para a Região de Campinas.

Losekann assume o cargo com o propósi-
to de alavancar ainda mais a participação da
CAIXA no mercado da região e consolidar sua
posição como o banco da maioria da popula-
ção brasileira. “O objetivo principal é continuar
fomentando a economia regional por meio das
parcerias com os setores públicos e privado”,
destaca o executivo.

 Ademir Losekann, 43 anos, natural do Rio
Grande do Sul, economista com especiali-
zações em gestão estratégica, ingressou na
CAIXA em 1989, iniciando suas atividades  em
Minas Gerais, onde foi Gerente Geral de algumas
unidades. Também trabalhou na matriz da CAIXA,
em Brasília, onde exerceu os cargos de Gerente
Nacional da Rede Física e da Pessoa Jurídica.
Na sequência, respondeu pelas superintendênci-
as Centro Leste Fluminense (RJ) e São José do
Rio Preto e Baixada Santista (SP), de onde veio
para assumir a superintendência do Vale do
Paraíba.

lacionamento do banco com as Prefeituras
da região. Recentemente, esteve na Prefei-
tura de Pindamonhangaba, onde em reunião
com o prefeito João Ribeiro e assessores
estudaram a implantação e manutenção de
vários projetos no município, sobretudo no
setor habitacional.

O prefeito João Ribeiro enalteceu os tra-
balhos da Caixa e agradeceu pelo apoio em
várias ações. “A Caixa é uma grande parcei-
ra de Pindamonhangaba e tem papel funda-
mental na construção e nos financiamentos
habitacionais, bem como em outras ativida-
des, além de representar um importante ban-
co para o município e contribuir com a gera-
ção de empregos e benefícios à população.
Vamos fazer o possível para que a cidade e

o banco fiquem cada vez mais próximas na ela-
boração e desenvolvimento de novos projetos”.

O encontro contou com a presença da gerente
regional de negócios, Rosa de Fátima França; do
gerente geral de Pindamonhangaba; Cláudio Dalla
Mariga; dos secretários Silvio Serrano (Finanças),
Maurício Marcondes (Planejamento), José Antenor
(Obras e Serviços); e do diretor de Habitação, José
Antônio Rodrigues.

 A Superintendência Regional do Vale do
Paraíba atende a 39 municípios da região por meio
de 29 agências, 7 Postos de Atendimento Bancá-
rio, 9 Postos de Atendimento Eletrônicos, 137 Ca-
sas Lotéricas e 36 Correspondentes CAIXA Aqui.

Novo Superintendente estreita projetos com
Prefeituras

O novo Superintendente da Caixa no Vale do
Paraíba, Ademir Losekann, objetiva estreitar o re-

Ademir Losekann (2º à esq.), com o prefeito João Ribeiro e assessoria

José Renato Campos

A Caixa Econômica Federal anunciou o fecha-
mento de 5.615 contratos de f inanciamento
habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
no Vale do Paraíba. O índice refere-se a um ano
do programa do governo federal, que investiu na
região cerca de R$ 335 milhões. No primeiro tri-
mestre de 2010 foram contratadas 2.445 novas mo-
radias.

 A Caixa recebeu, na região, desde o lança-
mento do programa até a primeira quinzena de
abril/2010, 72 propostas de projetos de 36 cons-
trutoras, totalizando 12.137 unidades. Desse nú-
mero, 5.398 são destinadas às famílias com ren-
da de zero a três salários mínimos, representan-
do 42% da meta estipulada. Para essas famílias,
2.169 unidades já foram contratadas. Já para fa-
mílias com renda de três a dez salários mínimos
foram 3.446 contratações de moradias .

O programa, lançado  em abril de 2009 pelo
governo federal, tem como objetivo implementar
o Plano Nacional de Habitação, construir um mi-
lhão de moradias, aumentar o acesso das famíli-
as de baixa renda à casa própria e gerar empre-
go e renda por meio do aumento do investimento
na construção civil.

Índices Nacionais
A Caixa Econômica Federal financiou no pri-

meiro ano do Programa Minha Casa, Minha Vida
408.674 imóveis, com investimentos da ordem de
R$ 22,8 bilhões. Somente no primeiro trimestre
de 2010 foram contratadas 133.146 novas moradi-
as pelo programa. Este resultado representa o
maior volume de unidades habitacionais novas fi-

para a construção de 580 casas no Loteamento
Liberdade e as obras já foram iniciadas. As famíli-
as contempladas terão benefícios como isenção
de juros, seguro e custos cartoriais. Mas o maior
benefício é o subsídio do governo. A família pa-
gará prestações com valor de 10% de sua renda,
por 10 anos.

ONG de Potim assina contrato exclusivo

nanciadas dos últimos vinte anos
no período.

O banco recebeu 813.719 pro-
postas de 2044 construtoras des-
de o lançamento do programa
até a primeira quinzena de abril.
Desse número, 480.668 são des-
tinadas às famílias com renda de
zero a três salários mínimos,
público-alvo do MCMV, repre-
sentando 120% da meta estipu-
lada. Para essas famíl ias,
203.997 propostas já foram con-
tratadas. Já para as famílias com
renda de três a seis salários mí-
nimos foram 167.368
contratações de moradias.

Pinda lidera ranking
 Pindamonhangaba foi o município do Vale do

Paraíba que fechou maior número de contratos
com a Caixa Econômica Federal para o projeto
“Minha Casa, Minha Vida”, desde o lançamento
nacional do programa, há um ano.

O município firmou um convênio com o banco

Governo Federal aquece mercado da construção civil no Vale do Paraíba

Lucas Lacaz Ruiz/A13

A ONG Orientavida, com sede na cidade de
Potim, produzirá peças inspiradas no recém lança-
do filme “Alice no País das Maravilhas”. A diretora
Maria Celeste Chad assinou um contrato para fabri-
car produtos inspirados em toda a linha Disney. O
acordo é exclusivo no Brasil e desde que foi firma-

do 300 bordadeiras já estão produzindo peças
artesanais baseadas no novo filme. A Organização
Não-Governamental, que agora se lança no mundo
da Walt Disney, já atua no mercado produzindo rou-
pas, bonecos e objetos de decoração para grifes
famosas.

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
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Eu Recomendo

Empresas da Incubadora de Negócios visitam GM

Empresa da Incubadora de Negócios
participa da ReaTech em São Paulo

CECOMPI dá Início a Centro de Design e Manufatura

A empresa Dumont Brasil, da Incubadora de Ne-
gócios de São José dos Campos, gerida pelo
CECOMPI (Centro para Competitividade e Inovação
do Cone Leste Paulista), participa da sétima edição
da ReaTech – Feira Internacional de Tecnologias em
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade.

O evento aconteceu em abril, em São Paulo, e
reuniu inúmeros fornecedores de soluções que aten-
dem aos anseios de pessoas com necessidades
especiais. Esta foi a primeira vez que a Dumont Bra-
sil participou do evento, levando seus produtos e
novidades. Para este ano, ainda estão previstas
participações em outras feiras internacionais, como
a RehaCare, que acontece em outubro, na cidade

de Dusseldorf, Alemanha.
Sobre a Empresa

A Dumont Brasil oferece produtos e serviços de
alta qualidade, voltados às pessoas com deficiên-
cia, com o objetivo de potencializar a independên-
cia e autonomia desses cidadãos, gerando valores
para a mudança de paradigmas sociais rumo à in-
clusão.

Entre os produtos oferecidos pela Dumont, está
a Estação Ergonômica Especializada (E3) –, produ-
to inovador, utilizado pela personagem Luciana, da
novela “Viver a Vida” (TV Globo).

Mais informações sobre o trabalho da Dumont
Brasil, no site: www.dumontbrasil.com.br.

O CECOMPI deu início às atividades do Centro
de Design e Manufatura, (CDM) - um centro de servi-
ços compartilhados e de treinamento que presta ser-
viços às empresas incubadas da região e empre-
sas do Arranjo Produtivo Local Aeroespacial.

O CDM tem como objetivo facilitar o acesso de
micro e pequenas empresas de base tecnológica
ao desenvolvimento de produtos, prototipagem e
fabricação de moldes e atuará também como Cen-
tro de Qualificação e Capacitação em Engenharia,
Manufatura e Design de Produtos Tecnológicos.

Além das empresas incubadas, outras micro e
pequenas empresas da região também poderão ter
acesso ao CDM. Sua infraestrutura é composta por
centro de usinagem de quatro eixos, máquina de
prototipagem rápida e ferramentas de apoio a fabri-
cação de protótipos (serra de fita, furadeira de ban-
cada, torno de madeira).

Para empresas da regiãos conhecerem o CDM
é necessário agendar visita com o engenheiro Luiz
Augusto através do telefone (12) 3876-7754 ou pelo
e-mail augusto.cdm@cecompi.org.br.

Empresas participante da Incubadora de Ne-
gócios de São José dos Campos, que é gerida
pelo CECOMPI – Centro para Competitividade
e Inovação do Cone Leste Paulista – realiza-
ram recentemente uma visita à fábrica da Ge-
neral Motors.

Os representantes das empresas incubadas
tiveram a oportunidade de fazer contato com a

montadora para futuros negócios e ainda co-
nheceram de perto como funciona um proces-
so de fabricação industrial. O evento faz parte
de um projeto do CECOMPI, que pretende re-
alizar uma série de visitas às indústrias locais.

As empresas participantes da visita foram:
Rastreal, BIOS, Helen Descart, WF7, Trials,
Tutus, Tirante A e XGerms.

Incubadora de São José está localizada às margens da Rodovia Dutra, no Parque Tecnológico

Divulgação/Incubadora

A seção “Eu Recomendo” desta semana trás uma
contribuição do Empresário Gabriel Alves Derrico,
formado em Marketing e Vendas pela Anhanguera
Educacional, proprietário da Derrico Consultoria Imo-
biliária em Pindamonhangaba.

Sempre em Frente
Autor: Roberto
Shinyashiki
Editora: Gente

É um livro  que expli-
ca a pressão que os pais
e a sociedade fazem nos
jovens para que eles al-
cancem o sucesso, po-
rém essa atitude pode
atrapalhar, o autor detalha
como deve ser o cami-
nho percorrido de uma
maneira que o jovem con-
siga passar mais facil-

mente pelos desafios da vida. Este livro liberta o
leitor da pressão da sociedade dando mais segu-
rança nas atitudes, por isso recomendo ele para to-
das as idades.

Quem Mexeu no Meu Queijo?
Autor: Spencer Johnson
Editora: Record Editora 

O Queijo é uma pa-
rábola de quatro per-
sonagens onde cada
um representa uma par-
te de nós quando te-
mos que enfrentar uma
mudança em nossa
vida. O queijo nada
mais é que a felicidade
que você procura em
sua vida como: um bom
trabalho, um relaciona-

mento amoroso, dinheiro, paz espiritual ou mental.
Se você é aquela pessoa que quer mudar e não
sabe como, esse é um ótimo livro que vai te ajudar
muito no labirinto que é a nossa vida.

Divulgação
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Especial – Destaque Industrial

Novelis prevê mais investimentos com
expansão de alumínio no setor de transportes

Utilização do metal diminui em até 50% o peso dos veículos e aprimora sua performance e potência; fabricação de peças para automóveis e ônibus é positiva.
A retomada de vendas de veículos – que

foi favorecida pela redução do IPI – deu novo
fôlego para um segmento de negócios que
já apresentava vendas em alta: a utilização
do alumínio no setor de autopeças.

De olho nessa fatia do mercado e líder
mundial em laminados e reciclagem, a
Novelis é uma das empresas que vêm am-
pliando suas vendas para este setor e pre-
vê incremento de negócios em função das
crescentes aplicações do metal nessa indús-
tria, especialmente para a fabricação de pe-
ças de automóveis e ônibus.

 No Brasil, a Novelis fornece chapas in-
dustriais para a confecção de peças
automotivas e mantém uma parceria com a
empresa Scórpios Indústria Metalúrgica
Ltda.. Até 2002, esta peça era importada,
quando então a Scórpios passou a produzi-la e
comercializá-la no mercado interno, adquirindo a ma-
téria prima da Novelis.

“A oportunidade das montadoras adquirirem os
defletores de calor no Brasil possibilitou uma redu-
ção de custos e eliminou problemas com questões
como frete e câmbio,” destaca o gerente comercial
da Scórpios, Flávio Trovo.

De acordo com o gerente comercial, Antonio
Carlos de Assis, há possibilidade de o mercado bra-
sileiro incrementar o uso do alumínio em carros,
como já ocorre na Europa e nos Estados Unidos.
No exterior, por exemplo, a Novelis Inc. será a única

fornecedora de chapas de alumínio para o novo
sedan Jaguar XJ. De acordo com a montadora, o
carro com estrutura de alumínio fará o XJ pelo menos
150 quilos mais leve quando comparado a seus princi-
pais concorrentes. O uso do metal também oferecerá
maior resistência, requinte e segurança ao veículo.

“Há muito espaço para inovação. O uso deste
metal no setor de transporte diminui o peso do veí-
culo, e, consequentemente, aprimora sua potência
e traz maior rentabilidade às empresas,” informa
Assis.

É importante ressaltar também que, entre as qua-
lidades do alumínio, está o fato de ser um metal que

pode ser infinitamente reciclado, sem per-
der suas características originais. “O mundo
no século XXI pensa constantemente na con-
servação do meio ambiente e em práticas
sustentáveis para os negócios. E o alumínio
é o material ideal para esse cenário,” obser-
va o executivo.

Qualidade e Segurança
Carros, caminhões e ônibus que utilizam

alumínio em sua estrutura são mais rápidos
e econômicos. A substituição do aço ou do
ferro fundido por alumínio, em aplicações do
setor automotivo, pode diminuir em até 50%
do peso do veículo, aprimorando, assim, o
seu desempenho.

 O alumínio, por ser mais leve do que os
demais metais, também permite maior ca-
pacidade de carga, com menor consumo de

combustível e emissão de poluentes ao meio ambi-
ente. Além disso, esse metal absorve duas vezes mais
a energia de impacto em uma colisão e oferece o do-
bro da resistência quando comparado ao aço.

 Sobre a Novelis no Brasil
 A Novelis desenvolve no Brasil atividades de

produção de aluminas especiais, alumínio primário,
laminação (chapas e folhas) e reciclagem. A empre-
sa possui ativos que incluem as unidades de alumí-
nio primário de Aratu (BA) e Ouro Preto (MG), as
operações de produtos laminados de
Pindamonhangaba e Santo André (SP), além de nove
centrais hidrelétricas, todas situadas em Minas Gerais.

Monsanto festeja 34 anos da unidade São José dos Campos
Comemorando 34 anos de atividades em

São José dos Campos, a empresa  Monsanto,
anuncia mudanças administrativas em suas
gerências na unidade do Vale do Paraíba. A
empresa também está comemorando com
seus 403 funcionários e mais 30 estagiários a
trajetória de sucesso, através de confraterniza-
ção.

Dentre as mudanças gerenciais anunciadas,
substituindo Rogério Andrade, que foi transferi-
do para São Paulo como gerente de Marketing
de Sementes e Biotecnologia, a gerência ge-
ral, desde o início de abril, passou ao coman-
do do engenheiro químico Leonardo Mattos.

Funcionário da Monsanto desde 1998, uni-
dade de Camaçari (BA) e transferido para São
José dos Campos como gerente de TSD, Leo-
nardo ocupava o cargo de Gerente de Manufa-
tura da Divisão de Proteção de Cultivos desde
2009 e possui MBA pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA). As áreas de QESHT (Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança, Saúde e Treinamento) e Re-
cursos Humanos também passaram a contar com
novos gerentes. Os setores já estão sendo repre-
sentados, respectivamente, pelo engenheiro quími-
co Marco Stollar e pelo administrador de empresas
João Augusto de Souza Castro.

Compromisso ambiental
A Monsanto recebeu uma certificação internacio-

nal por ações ambientais. O reconhecimento veio
da ONG norte-americana Wildlife Habitat Council, que

concedeu a certificação à Monsanto, pelo compro-
misso demonstrado pela empresa de São José dos
Campos com a preservação ambiental e o aumento
da biodiversidade nativa em áreas corporativas. A
Wildlife Habitat Council analisou dois projetos de
recuperação e reflorestamento desenvolvidos pela
empresa na cidade, o Projeto de Reflorestamento
da APA (Área de Proteção Ambiental) e o de
Revitalização de Nascentes em Áreas Públicas Ur-
banas do Rio Paraíba do Sul, ambos trabalhando
com a restauração de áreas da Mata Atlântica.

A unidade de São José dos Campos foi a pri-

meira empresa da Monsanto fora dos Estados
Unidos a receber tal certificação. Desde 1990,
o Wildlife Habitat Council já certificou 560 em-
presas e 113 programas em todo o mundo. O
programa de certificação reconhece a gestão
ambiental e os trabalhos de preservação.

A empresa
Presente no Brasil desde 1951, a Monsanto

é uma empresa dedicada à agricultura. Precur-
sora do desenvolvimento de produtos com
tecnologia de ponta na área agrícola, como
herbicidas, sementes convencionais e ge-
neticamente modificadas, o grupo busca so-
luções sustentáveis que proporcionem aos
agricultores produzir mais com menos recur-
sos. Para isso, investe anualmente mais de
US$ 1 bilhão em pesquisa e desenvolvimen-
to de novos produtos, e compartilha seu co-
nhecimento com produtores, ampliando o

acesso a modernas tecnologias agrícolas. Entre
os principais herbicidas produzidos na unidade
do Vale do Paraíba estão os produtos da linha
Roundup, líder de mercado em sua categoria e
uma das marcas mais conhecidas entre os produ-
tores rurais. Utilizado há mais de 30 anos em mais
de  120 países, a fábrica de São José dos Cam-
pos é responsável por toda a produção do
herbicida no Brasil. Além de abastecer o merca-
do interno, é responsável pela exportação do pro-
duto para países da Europa, América Central,
América do Norte, América do Sul, Oceania e Ásia.

Academia Monsanto, local onde acontecem os treinamentos, reuniões e
palestras dos funcionários da empresa

Divulgação/Alameda

Redução de custos, e material e mais leve são fatores que contribuem para a
utilização do alumínio na produção de peças automotivas

Divulgação
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Edição Especial - Dia da Indústria

Vale do Paraíba, pioneiro no desenvolvimento
industrial, prevê crescimento

Principal fator que impulsiona a economia, a in-
dústria no Brasil se apresenta, no contexto atual, em
uma era de crescimento, conquista de espaço e
reconhecimento em âmbito mundial.  Informações
de uma pesquisa na série livre de influências sazo-
nais, realizada pela Confederação Nacional da In-
dústria, apontam um aumento de 4,3% no faturamento
de março da indústria brasileira, em relação à feve-
reiro deste ano.

Porém, os impactos positivos vindos desses
registros revelam-se dados recentes se compara-

dos a data de instalação das primei-
ras indústrias no país.

História
Com a Revolução Industrial, ocor-

rida no século XIX, a Inglaterra implan-
tou a utilização das primeiras máqui-
nas movidas à vapor. Nesta primeira
fase da Revolução, a vertente têxtil
da indústria foi a que mais se desen-
volveu. Os lucros eram reaplicados
na própria atividade, gerando estímu-

lo para o setor
metalúrgico e a pesquisa por opções
de novas fontes de energia.

Ao chegar ao Brasil, essa nova prá-
tica aliada da economia enfrentou di-
ficuldades ao tentar se estabelecer.
Região tradicionalmente agrícola, no
Vale do Paraíba os produtores de
café substituíram suas atividades
cafeeiras – em crise, na época – in-
vestindo na indústria. No início de
seu povoamento, o Vale do Paraíba
passou por um longo período da
economia de subsistência, devido à
posição geográfica que ocupava em
relação às demais regiões. Zona de
passagem, o Vale não conseguia

atingir uma expressão econômica significativa. As
casas de fundição foram os primeiros ofícios de-
sempenhados pela região, passando pela fase
da cana-de-açúcar e finalmente o café, atividade
que desencadearia o início do processo de in-
dustrialização do local.

Com a decadência do café, os capitais por ele
gerados ficado disponíveis para outra forma de
aplicação. O Vale do Paraíba viu-se diante do
desafio de procurar novas formas de produção
econômica. Nas áreas rurais, substituiu os cafe-
zais pelas pastagens e pela revalorização da an-
tiga cultura da cana de açúcar. Paralelamente, os
núcleos urbanos e os centros de áreas rurais des-
cobriram a industrialização como uma nova possibi-
lidade de atuação na economia.

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Região é palco de tecnologia inovadora no processo produtivo
Divulgação

Indústria valeparaibana avança com celeridade rumo ao futuro
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Fiesp comemora data com congresso
e debate tema com presidenciávies

Para celebrar o Dia 25 de Maio – Dia da Indús-
tria a Federação da Indústria do Estado de São
Paulo (Fiesp) realizará em São Paulo, o Congres-
so da Indústria 2010 com o tema “As perspectivas
para o Brasil”. O evento contará com a presença
dos pré-candidatos a Presidência da República
José Serra, Dilma Roussef e Marina Silva e será

realizado no World Trade Center, no Brooklin Novo,
em São Paulo.

O evento terá início às 14h com a abertura do
trabalho, que será realizada pelo presidente da Fiesp/
Ciesp, Paulo Skaf e prosseguirá em seguida com
painel entre os três principais pré-candidatos e será
finalizado às 20h com coquetel comemorativo.

Fases de desenvolvimento
O processo, no Vale, desenvol-

veu-se em três fases distintas e as
primeiras indústrias que surgiram na re-

gião, nas últimas décadas do século XIX, utilizavam-
se do aproveitamento de matérias-primas locais e
do beneficiamento de produtos agrícolas ou de sua
transformação. Na primeira fase prevaleceram as fá-
bricas de produtos têxteis, alimentares e cerâmica;
no segundo período surgem os estabelecimentos
de transformação de produtos agro-pecuários, mi-
nerais não metálicos, madeiras, etc. Já na última fase
surge a indústria moderna, metalúrgica e mecânica.

Aeronáutica e Informática
Em nossa região, a indústria aeronáutica é des-

taque e apesar da demora para ‘decolar’, somente
há cerca de 20 anos é que a produção de aerona-
ves brasileira ganhou força. A Embraer é a quarta
maior empresa produtora de jatos regionais do mun-
do e a indústria aeronáutica brasileira é a sexta mai-
or do mundo. O “Tucano”, avião militar, é usado em
mais de 14 Forças Aéreas em todo o mundo.

Até mesmo no espaço há a marca da indústria
brasileira. Em parceria com a Agência Espacial Bra-
sileira (AEB) e com o Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial (INPE), foram desenvolvidos programas de
construção de satélites, inclusive com a colabora-
ção da Nasa.

A indústria de informática, principalmente de
hardware, não pára de crescer, gerando grandes
receitas para o país e diminuindo a necessidade de
importações. Os estados de São Paulo e do Ama-
zonas são os principais representantes. O primeiro
é responsável pela maior parte da tecnologia de in-
formação de que dispomos no Brasil.

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Indústria automobilística vem sendo grande destaque do desenvolvimento econômico do Vale do Paraíba
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American Tips

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

Incentivo Fiscal

Pinda moderniza legislação de
atração de empresas com mais benefícios

Bundy Refrigerações é a quinta empresa
da cidade no sistema built-to-suit

De olho na concorrência entre municípios na dis-
puta e permanência de empresas, a Prefeitura de
Pindamonhangaba modernizou sua legislação de in-
centivo fiscal para novas empresas e outras já insta-
ladas. A partir do episódio, que ensejou na perma-
nência da Bundy Refrigerações no município,
Pindamonhangaba articulou junto ao Legislativo e
aprovou uma nova lei de incentivos fiscais que de-
volve aos empresários, parte do dinheiro investido
em despesas de locação, mudança de local da uni-
dade e novas instalações.

Para ter direito ao benefício, a empresa terá que
possuir no mínimo 201 funcionários diretos e contri-
buir anualmente com ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) em 180.001 unida-
des fiscais de Pindamonhangaba, equivalente a mais
de R$ 10 milhões atualmente.

O valor a ser reembolsado pela empresa pode variar
de 20 a 50% do que o município receber do valor adi-
cionado do ICMS. “Isso será de acordo com a partici-
pação comunitária anual. Quanto mais ações sociais a
empresa realizar, mais pontos ela ganha e essa pontu-
ação é o elemento que determina qual percentual ela
receberá sobre o que declarou de ICMS”, explicou o
secretário de Finanças, Silvio Serrano.

O valor será depositado mensalmente pela Pre-
feitura após dois anos da primeira declaração de
dados para o índice de participação do município,
de acordo com regras de repasse da Secretaria da
Fazenda de São Paulo.

“Desenvolvemos um mecanismo sedutor ao
empresariado, pois ele chega a receber até 50% da
contribuição sobre ICMS. Além disso, a lei protege
a cidade, que anteriormente tinha políticas de atra-
ção menos vantajosas”, afirmou Serrano.

Atração de Investidores
Para o secretário de Desenvolvimento Econômi-

co, Álvaro Staut Neto, o processo é moderno e po-
sitivo para todos os lados. “O prefeito e sua equipe
analisaram vários projetos que poderiam atrair inves-
tidores. Optamos por este novo modelo pois eco-
nomizamos dinheiro e tempo no processo, atraindo
mais investidores e gerando mais empregos com
agilidade”, afirmou Staut.

Segundo ele, “quando o município doa o terre-
no, tem que arcar com os custos de desapropria-
ção da área, investimentos em infraestrutura para a
instalação da empresa, além de fazer todo levanta-
mento ambiental e aprovar o projeto com os órgãos

reguladores. Até que isso fi-
que pronto, a indústria inicie
suas atividades e a cidade
seja beneficiada, demoram-
se anos”, finalizou.

Durante o estudo de permanência da Bundy Re-
frigeração na cidade, a Prefeitura fez contato com
vários empresários que utilizam o sistema built-to-
suit, construção de prédios sob medida para que as
indústrias aluguem.

Moderno e financeiramente vantajoso, o modelo
que vem sendo adotado em todo o mundo atraiu os
interesses da direção da empresa, que viu uma
oportunidade de se mudar de prédio, mas manten-
do sua produção em Pindamonhangaba.

Os custos de transferência de equipamentos,
estoque, relacionamento com fornecedores e clien-
tes e, sobretudo, demissões e transferências de fun-
cionários seriam altíssimos. Com o aluguel de um
prédio feito sob medida, a empresa mantém as ati-

vidades na cidade e só muda o local de trabalho,
saindo do Distrito Industrial do Feital para  transferir
ao Parque Empresarial Santa Rita 1, localizado às
margens da Rodovia Presidente Dutra.

“O novo prédio está sendo construído e vamos
iniciar a transferência em agosto deste ano e con-
cluí-la em abril de 2011. Nossos empregos serão
mantidos e teremos um local ainda mais adequado
para que os funcionários possam trabalhar”, garantiu
o diretor da unidade.

A nova unidade da Bundy está endo construída
num terreno de 20 mil m², com um prédio de 8.500m²
e com expansão planejada de mais 1.500m² até
2013. A nova unidade contará com o carimbo “Selo
Verde” e certificações ISO 9000 e 14000.

Executivos da Bundy e
representantes da
Prefeitura: nova lei de
incentivos foi determinante
para permanência da
empresa na região

Divulgação/Prefeitura

A matéria de hoje está relacionada a expressões
usadas no dia a dia do americano.  Para que isso
fique definitivamente memorizado, é necessário exer-
citar. Mande para o meu e-mail algumas frases com
as expressões abaixo.  Terei o maior prazer em cor-
rigir e retornar. Até o mês de junho.
The last straw a gota dágua
The rush hour a hora do rush
The apple of one’s eyes
A menina dos olhos – queridinha
The worst case scenarioA pior das hipoteses
One for the road A saideira
To give something up Abrir mão de algo
To make an exception Abrir uma exceção
To push one’s luck  Abusar da sorte
To have just done something Acabar de fazer algo
To run out of gas, time, patience, ink, ideas
Acabar a gasolina, o tempo, paciencia, tinta, idéias
To hit  the nail on the head acertar na cabeça
Come what way Aconteça o que acontecer
After all Afinal de contas
Loan shark Agiota  /  Soul mate Alma gêmea
To break in shoes Amaciar sapatos
To breastfeed Amamentar
To chicken out Amarelar
To walk barefoot Andar descalço
To walk a tightrope Andar na corda bamba
Leap year Ano bissexto
Satellite dish Antena parabólica
Inside out Ao avesso
To tighten one’s belt  Apertar o cinto ( economizar)
To roll up one’s sleeves Arregaçar as mangas
At Arroba (@)( em endereço de e-mail)
To make room for Arrumar espaço para
Sexual harassment  Assédio sexual
To take over      Assumir o controle/ tomar as rédeas
To come out of the closet
Assumir a homossexualidade
Controversial subject Assunto polêmico
Short cut Atalho  /  Self taught Autodidata
To let someone know about something
Avisar alguem de algo
Heartburn Azia  /  Asshole Babaca
To butter up Bajular
To kick the bucket  Bater as botas
To harp on Bater na mesma tecla
To hang up on someone
Bater o telephone na cara de alguém
Bunk bed Beliche  /  Boogeyman  Bicho papão
Piece of cake Bico – fichinha – moleza – baba
Costume Jewelry Bijuteria
Cigarette Butt Bituca ( ponta e cigarro)
Free grub Boca livre
Scapegoat Bode espiatório
To think up Bolar
Scholarship Bolsa de estudos
Common sense Bom senso

Group1202805@groupsim.com
Now you have the real chance to learn English.

Any doubt – keep in touch
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Tecnologia

NOXT de São José lança linha Bluetooth no Salão do Carro
A NOXT, empresa brasileira de São José dos

Campos participou recentemente do V Salão do
Carro e Acessórios, que aconteceu no Expo Center
Norte (São Paulo) e é considerado o maior evento
de tuning da América Latina

A novidade apresentada pela empresa da região
é a nova linha de Moovi – um sistema de som lança-
do pela NOXT, que fica estrategicamente escondido
no carro, utilizando tecnologia sem fio. O produto,
que podia reproduzir musicas em alta definição,
agora chega em sua nova versão com tecnologia

Bluetooth e novas aplicações para seus transmisso-
res e receptores. A central Moovi instalada no carro
fica escondida sem a necessidade de CD-player no
painel, o que inibe a ação de ladrões.

A principal inovação do novo Moovi é o Bluetooth
totalmente desenvolvido no Brasil. Isso permite a
conexão através do celular direto com a central para
tocar músicas que estão no telefone. A novidade
permite ainda que o cliente atenda suas ligações
através do viva voz, comandando as funções atra-
vés do próprio aparelho. “Para uso com MP3 de-

Imobiliária Pindense credencia como
correspondente negocial da Caixa

Com um novo
conceito em interme-
diação imobiliária,
associando-se a
qualidades como
confiabilidade e se-
gurança, a Imobiliá-
ria Pindense vem
realizando um traba-
lho de qualidade no
setor imobiliário de
Pindamonhangaba.

Sob a gerência
dos proprietários
Claudio Oliveira e
Rodrigo Derrico, a empresa atua na intermediação
de imóveis de terceiros e regularização de docu-
mentos juntos a órgãos como a Prefeitura, o INSS e
cartórios. Além disso, a firma cuida de todo proces-
so de financiamento imobiliário e apresenta como
grande diferencial em seus serviços o
credenciamento como correspondente negocial au-
torizada da Caixa Econômica Federal. “Apresenta-
mos uma grande facilidade na aprovação junto a Cai-
xa com horário marcado
para nossos clientes as-
sinarem contratos,
intermediando negócios

tanto para comprador
como vendedor.”,
afirmou Claudio.

A Imobiária
Pindense tem regis-
trado um elevado ín-
dice de aprovação
de crédito imobiliá-
rio na agência loca
da Caixa. “Acredita-
mos que isso se
deve em razão da
maneira pela qual
atuamos com nos-
sos clientes, sempre

com muito respeito e honestidade, gerando
credibilidade”, frisou Rodrigo Derrico. Com foco no
aprimoramento e qualidade no atendimento aos cli-
entes, a Imobiliária Pindense está situada no merca-
do imobiliário da cidade de Pindamonhangaba, na
rua Capitão Vitório Basso, nº 582 , Bairro Parque São
Domingos. Mais informações pelo site

www.imobiliariapindense.com.br ou
pelo telefone (12) 3643-3164.

Imobiliária Pindense localizada na rua Cap. Vitório Basso, em Pinda

Claudia Borges

senvolvemos o transmissor Moovi Bluetooth, que é
ligado à saída do fone de ouvido de qualquer dis-
positivo de áudio. O produto envia o som direta-
mente para a central instalada no carro, sem a ne-
cessidade de fios”, explica Roberto Carvalho, Ge-
rente Executivo da NOXT. Outra grande novidade da
nova linha é o iMoovi – um transmissor Bluetooth que
se conecta direto ao iPod, iPhone ou iPad e envia o
som direto a central Moovi instalada no carro.

As vendas da nova linha estão previstas para ju-
nho de 2010 e os produtos poderão ser encontra-
dos no site da NOXT (www.noxt.com.br). A NOXT é a
primeira empresa nacional a desenvolver sistemas
Bluetooth para áudio de qualidade e ainda equipa-
mentos exclusivos e compatíveis para a marca ame-
ricana Apple.

Sobre a NOXT
A NOXT é uma empresa brasileira instalada no

Parque Tecnológico de São José dos Campos, na
Incubadora de Negócios da Prefeitura, que é gerida
pelo CECOMPI – Centro para Competitividade e Ino-
vação do Cone Leste Paulista. A empresa recebe
apoio da FAPESP e está focada no desenvolvimen-
to de soluções e som sem fio.

Mercado da Construção Civil

Compracon Regional é lançado pelo
Sindicato da Construção Civil em São José

A Regional do SindusCon-SP de São José dos
Campos lançou oficialmente no início deste mês o
Programa Compracon para o Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e Alto Tietê. O evento foi realizado na Câ-
mara Municipal e contou com a presença de cerca
de 150 empresários. Na abertura dos trabalhos,
Marco Aurélio Vituzzo, coordenador da implantação
salientou a importância dos empresários acompa-
nharem as tendências da construção civil, que está
com uma demanda crescente.

Segundo Cleber Córdoba, presidente da
Aconvap, os empresários precisam deste progra-
ma para se tornarem mais competitivos. Já o Secre-
tário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência
e Tecnologia de São José dos Campos, José de
Mello Correa, disse que o SindusCon-SP está à frente
da história com esta iniciativa. “Em uma cidade em-
preendedora, como São José dos Campos, o
Compracon surge como um pilar importante para o
desenvolvimento” comentou Mello Correa.

José Roberto Alves, diretor da Regional, reafir-
mou o significado do Compracon para a união e for-
talecimento do setor e convocou a todos para parti-
ciparem ativamente no sentido de produzir um futu-
ro melhor para a construção civil.

O Compracon faz parte de um grande projeto que
é o SindusCon-SP em Ação e conta com 14 propos-
tas. Robson Colamaria, diretor do Compracon-SP,
detalhou o programa que foi criado na sede em 2008,
tendo começado com 33 construtoras e hoje possui
57 associados, sendo que a meta é chegar a 1.200.

Autoridades compõem a
mesa de trabalho no
evento, que foi realizado
na Câmara Municipal de
São José dos Campos

Divulgação
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Emprego é Notícia
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○www.valeempregos.com.br

Projeto Empreender Pinda lança
núcleo para ramo de alimentação

O Projeto Empreender de Pindamonhangaba ins-
talou mais um núcleo - Bares, Cafés, Lanchonetes e
Restaurantes. O início dos trabalhos foi no auditório
da Acip e o projeto prevê a realização de reuniões
com proprietários e sócios dos estabelecimentos
para discutir as ações a serem desenvolvidas.

A consultora local do projeto, Marielza Lara Sil-
va, aponta que o Projeto Empreender atua a partir
de núcleos setoriais, que são criados de acordo
com a necessidade de cada segmento. “No caso
deste núcleo, houve o interesse por parte dos em-
presários que procuraram o projeto. Nossa contri-
buição é importante, tem tudo a somar com os em-
presários, porque alimentação gera muita arrecada-
ção e turismo”.

O presidente da Acip, Jorge Samahá, acrescen-
ta que a entidade promove o “Empreender”, que fun-
ciona como se fosse uma cooperativa e esta união

é muito importante, pois assim é possível ‘chegar’
até aos órgãos institucionais, como o Sebrae,  para
buscar melhorias. “O setor de bares e restaurantes
é mais importante do que muitos pensam, porque é
formador de opinião e torna-se um atrativo turístico
quando alguém de fora vem para a cidade e sai com
boa impressão”.

Samahá considera que o núcleo pode se organi-
zar e promover eventos para atrair turistas para Pinda
e isso é bom para todos. Ele acrescenta que as
iniciativas devem ser dos empreendedores, por isso
este núcleo está sendo criado, e avalia que o Proje-
to Empreender está dando muito certo no municí-
pio.

O Projeto Empreender possui diversos núcleos
e os parceiros deste projeto são a Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial de Pindamonhangaba),
Sebrae, Facesp e Prefeitura de Pindamonhangaba.

Destaque Comercial

Própharmacos explica como concilia
ética e qualidade dos medicamentos

A farmácia Própharmacos, que oferece as me-
lhores soluções em produtos farmacêuticos há 16
anos, demonstra seu comprometimento com a ética
e o respeito com a saúde de seus clientes.
Disponibilizando uma vasta gama de produtos, atu-
almente a unidade de Pinda conta com os setores
de cosméticos, produtos fitoterápicos e um labora-
tório de manipulação preparado para atender às
necessidades dos clientes, manipulando receitas
médicas.

Evidenciando a integridade do grupo, o gerente
da unidade de Pinda, Leandro Miranda explica como
os clientes têm conhecimento sobre os serviços de
manipulação realizados pela farmácia. “Temos um
setor de marketing exclusivo para realizar visitas aos
consultórios médicos, apresentar quem somos e o
que está aparecendo de novidade no ramo farma-

cêutico. Muitos deles visitam as nossas instalações,
inclusive o laboratório, e nos parabenizam pela qua-
lidade. Eles se sentem seguros em indicar apenas,
aos pacientes um lugar que presta serviços de qua-
lidade”, esclarece. Embora os clientes tenham livre
escolha na hora de optar pela empresa que irá ma-
nipular os seus medicamentos, Leandro dá a dica
para que a população seja criteriosa na hora de es-
colher o laboratório, buscando a qualidade em pri-
meiro lugar, além do bom atendimento e que os
custos atendam aos valores de mercado. No mo-
mento da compra, as pessoas necessitam tomar os
devidos cuidados com a farmácia escolhida, pois
estarão lidando com a própria saúde. Priorizando
estes fatores os clientes garantem seu bem-estar e
saúde, atingindo o objetivo da Própharmacos. “Não
enxergamos o mercado farmacêutico simplesmen-
te como um comércio, pois trabalhamos com a saú-
de e temos que vender o que há de melhor”, con-
clui Leandro.

Qualidade e respeito aos clientes: marca da
Própharmacos, Pinda

Leandro Miranda, gerente da Própharmacos

Claudia Borges

Claudia Borges

Coordenador de RH – Taubaté
Formação em Administração ou Psicologia, de-

sejável Pós em Gestão de Pessoas
Forte experiência industrial em Processos de RH

Estratégico e em Processos de Administração de
Pessoal, Legislação trabalhista e negociações sin-
dicais. Vivencia com ISO/TS16949 e com treinamen-
tos de Lean Manufacturing. Possuir inglês intermedi-
ário para avançado (leitura e escrita).

Gerente de Manutenção
Superior completo Engenharia Mecânica,

Mecatrônica ou Elétrica e experiência em
Multinacionais (preferência em automotivas). Inglês flu-
ente e vasta experiência como Gerente de Manuten-
ção com disponibilidade para atuar no Vale do Paraíba.

Coordenador de Qualidade
Experiência em Multinacionais (preferência em

automotivas) e conhecimento da  ISO 9001.  Atuará
com Manutenção/certificação da qualidade.

Supervisor de Produção
Engenheiro ou tecnólogo, residir em Taubaté ou

região e possuir experiência em multinacionais, de
preferência em automotivas. Conhecimentos: Lean
Manufacturing/ 6 Sigma / ISO/TS16949 / ISO14000

Engenheiros de Processos
Engenheiro ou Tecnólogo e residir no Vale do

Paraíba. Possuir experiência em Multinacionais, de
preferência em automotivas. Conhecimento: Lean
Manufacturing/ ISO/TS16949 / ISO14000.

Para participar dos processos seletivos
referentes às vagas baixo é necessário

cadastrar-se no site

Pro-Vale 2010 será em julho
Os organizadores do Pro-Vale 2010 já iniciaram

os preparativos para sua realização, que aconte-
cerá este ano no Clube da Associação, em Taubaté,
no próximo dia 16 de julho.

O evento é considerado pelos empresários e
participantes como o mais importante no setor de
Networking Profissional do Vale do Paraíba e será
composto de Rodada de Negócios, Mega Show e
Workshop com as melhores empresas.

Todas as empresas e fornecedores estão con-
vidadas a participar. Outras informações pelo site:
www.pro-vale.2010.com.br.

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

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

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

3648-4252



Página 13Vale Empresarial

Responsabilidade Social

NovaDutra incentiva projeto que utiliza basquete  como
ferramenta de inclusão social

Pindamonhangaba recebeu recentemente a vi-
sita da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Bas-
quete, Janeth Arcain. A campeã formalizou a parce-
ria com a CCR NovaDutra e a Prefeitura de
Pindamonhangaba entregando uniformes aos 100
jovens atletas que integram seu projeto na região.

O Núcleo de Formação do Projeto Janeth da
Cidade de Pindamonhangaba já está funcionando
no Ginásio Poliesportivo Pai João, localizado na Vila
São Benedito, no Distrito de Moreira César, com
quatro grupos de alunos na faixa etária de 7 a 15
anos. Lançado originalmente em maio de 2008, o
projeto agora conta com o apoio integral da CCR
NovaDutra, com recursos intermediados pelo Minis-
tério do Esporte, através de lei de incentivo fiscal.

Além de ensinar os fundamentos
do basquete, o Projeto oferece pa-
lestras educativas e atendimento
nutricional. Os cursos são gratuitos e
o material esportivo é oferecido pelo
projeto, o que inclui camiseta, mochila
e squeeze. As crianças que partici-
parem do projeto precisam freqüen-
tar regularmente escola de ensino fun-
damental ou médio.

Inclusão social
Criado na região do ABC paulista em

2002, o Projeto Janeth tem como mis-
são proporcionar desenvolvimento físico e mental
harmonioso, respeito por regras e companheiros,
sociabilidade e amor pela atividade física, através
de treinos práticos e teorias formativas para sua
qualidade de vida.

Além de Pindamonhangaba, o Projeto mantém
núcleos de formação no Grande ABC (nas cidades
de Santo André e Mauá) e na Baixada Santista
(Cubatão). No total, são beneficiados pelos cursos
cerca de 600 jovens e crianças.

“Todos têm o direito a uma educação esportiva
de qualidade”, pontifica Janeth Arcain, que hoje in-
veste na carreira de treinadora. “Acreditamos que o
Instituto Janeth Arcain está colaborando de forma
efetiva na formação de uma sociedade melhor”.

Janeth Arcain
Atleta que mais possui títulos da história do bas-

quetebol brasileiro, Janeth Arcain foi a primeira jo-
gadora brasileira a atuar em solo americano. Partici-
pou de oito temporadas da WNBA, conquistando
quatro títulos consecutivos.

Na carreira, além das medalhas de prata nas
Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e de bronze em
Sydney 2000, a atleta deixou sua marca, como ces-
tinha dos Jogos Olímpicos, em Atenas, com 535
pontos. De 1998 a 2007, Janeth foi capitã da sele-
ção brasileira e principal jogadora de basquetebol
do país.

Desde 2009, Janeth é treinadora da Seleção Bra-
sileira de Basquete Feminino sub-15 e uma das
assistentes técnicas da equipe principal do Basquete
feminino Brasileiro.

Sobre a Nova Dutra
A CCR NovaDutra é responsável pela adminis-

tração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402
quilômetros de extensão e que liga as duas regi-
ões 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, criado em 1998 e uma das maiores
empresas de concessão de rodovias do mundo.

Relançamento do projeto Janete apoiado pela NovaDutra

Divulgação



Página 14 Vale Empresarial

Meio Ambiente

CIESP realiza seminário sobre tecnologia
de tratamento de resíduos em São José

Responsabilidade
Social

Fundação de Raí e
Leonardo faz palestra
sobre lei de incentivo fiscal

A Fundação Gol de Letras, comandada pe-
los ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo
completa 10 anos de atuação e realizou neste
mês uma palestra na Câmara de Vereadores
de São José dos Campos. Com o tema “Boas
práticas que contribuem para a transformação
social”, o evento abordou as leis de incentivo
fiscal no financiamento de projetos que benefi-
ciam a comunidade

A instituição tem foco de atuação na educa-
ção e tem na empresa Johnson & Johnson uma das
parceiras no desenvolvimento de atividades.

A primeira ação no anúncio da parceria en-
tre a Johnson & Johnson e a Fundação Gol de
Letra, destinou para entidade, no primeiro ano,
recursos financeiros de R$ 130 mil, além de
680 kits de produtos Johnson & Johnson. A fun-
dação possui projetos de educação, para ado-
lescentes, e de desenvolvimento comunitário,
que envolvem os pais desses adolescentes.
“A Johnson & Johnson sempre apoiou e parti-
cipou de ações como essa, seja com recur-
sos f inanceiros ou doando equipamentos e
mobílias”, diz José Cividanes, gerente de Ad-
ministração e Assuntos Públicos. No ano pas-
sado, a Johnson & Johnson destinou R$ 5,7
milhões ações no terceiro setor.

Buscar resíduo zero e fazer empresas do Vale
do Paraíba conhecer técnicas mais modernas na
reciclagem e reutilização de descartes industriais.
Esse é objetivo do Seminário “Resíduos Industriais:
Tecnologias de Tratamento” que o Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo) realiza dia 14,
no Cesar Business em São José dos Campos.

“É o primeiro evento no Estado de São Paulo, e
provavelmente também em todo o Brasil, que vai
focar exclusivamente o tratamento de resíduos sóli-
dos”, adianta Milton Sobrosa, diretor-titular da regio-
nal do Ciesp em Mogi das Cruzes (Alto Tietê), uma
das quatro regionais que promovem o evento, ao
lado de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté.

“Hoje, em vez de passivo ambiental, o resí-
duo pode ser transformado em fonte de receita”,
sintetiza Sobrosa.

Durante o evento os temas abordados com
seus respectivos palestrantes são: Panorama
Geral Sobre Resíduos Industriais no Vale do
Paraíba – CETESB - Maria Judith M. Salgado
Schmidt, Dificuldades no Gerenciamento de Re-
síduos pelas Indústrias do Vale do Paraíba – Vi-
são e Problemas - Levidar Célia de Cascia Perei-
ra, Incineração – Fabiano do Vale de Souza,
Dessorção Térmica - Fabiano do Vale de Souza,
Tecnologia de Remediação “in situ” – Giovanna
Sett i  Galante, Co-Processamento – Elson
Rodrigues, Recuperação de metais de lodo

galvânico – Fabiano do Vale de Souza e Manufa-
tura Reversa – Roberto Castillo Lopes.

A programação encerra-se com um debate entre
os presentes. Na próxima edição confira o
EspecialTecnologias de Tratamento de Resíduos
Industrias, que o ValeEmpresarial trará com acom-
panhamento do evento.

Ao longo do seminário, especial istas da
Cetesb vão apresentar números que quantificam
o volume de resíduos gerados no Vale e revelam
qual porcentagem é tratada antes de irem para os
aterros sanitários. O órgão ambiental vai apontar
também a quantidade de resíduos que é “impor-
tada” de outras regiões e descartada de forma ina-
dequada.

 “O Workshop é
um dos instrumen-
tos que o CIESP
tem utilizado para
cada vez mais le-
var informações às
empresas e com
isto reduzir impac-
tos e custos am-
bientais”, aponta
Eduardo San Martin
(foto), diretor de
Meio Ambiente do
Ciesp.

Divulgação
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O provedor da Santa
Casa de Misericórdia

de Pindamonhangaba,
EngºLuiz Carlos

Loberto entrega o
Diploma de Membro

Honorário da
Academia

Pindamonhangabense
de Letras (APL) ao

escritor Antônio
Maciel Monteiro.

Lucia Vilarta (Supervisora de RH), Karine Yoshie (Assistente Administrativo)
e Renata Oliveira (Auxiliar RH) representaram a Dongwoo em recente evento

empresarial, em Pindamonhangaba.

Empresário Hewerton Miranda (Indústria HTON) fala sobre Tecnologia e Inovação
em evento realizado pela Inovattore - Incubadora de Empresas de Pindamonhangaba.

Edina Silva (Diretora do Instituto Quality de Pindamonhangaba) é só alegria com sua
equipe e alunos em mais uma formatura da escola, realizada na Câmara de Vereadores.

O casal Marilene e Sylvio Veiga com o Darcio Alegretti
em evento social festivo realizado recentemente.

Presidente eleito da OAB, Antonio Aziz Boulos; secretário de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur Ferreira dos Santos; e advogado dr. Denílson Bueno,

durante cerimônia de posse realizada no Colonial Plaza Hotel

O presidente da
Fiesp, Paulo
Skaf, e o Diretor
do Sesi Taubaté,
Antônio Jorge,
aproveitaram o
show do Padre
Fábio de Melo,
em Taubaté, para
um bom bate
papo

Encontro do Codivap reuniu recentemente no Hotel Colonial Plaza o prefeito João
Ribeiro (esq.), deputado Barros Munhoz e o prefeito de Guaratinguetá Júnior Fellipo
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Especial – Destaque Industrial

Com incentivos fiscais, Bundy Refrigerações
investe R$ 10 milhões e permanece em Pinda
Após disputa entre Pindamonhangaba e Indaiatuba, empresa opta em permanecer no Vale do Paraíba e investe pesado em nova unidade através do
sistema built-to-suit, que deverá ficar pronta no segundo semestre, numa área construída de 8,5 mil m².

VE: - Quais são os benefícios que a empresa
recebe mantendo-se na cidade?

Sílvio – Foi realizado um estudo estratégico
objetivando optar pela cidade que traria melhores
condições à empresa nos âmbitos de logística, fis-
cal, de fornecimento, enfim, critérios definidos pelo
grupo. Analisamos sete cidades, de acordo com
critérios definidos pelo grupo: Pinda, Lorena, Volta
Redonda, Atibaia, Curitiba, Joinville e Indaiatuba.
Atibaia pela capacidade de incentivos fiscais que
o local oferece, Volta Redonda e Lorena por uma
questão fiscal, Joinville por comportar dois de nos-
sos clientes: a Brastemp e a Cônsul, Curitiba, pois
já contamos com uma unidade Bundy na cidade e
por fim as avaliações nos conduziram a ficar entre
Pinda e Indaiatuba, em razão das condições simi-
lares que as duas cidades reuniam. No caso de
Pinda, a legislação se mostrava um fator interes-
sante para nossa indústria.

VE: - O que Pinda oferece como vantagem para
a Bundy que as outras cidades não teriam condi-
ções de oferecer?

Sílvio – A Prefeitura Municipal da cidade, junta-
mente com a Câmara dos Vereadores, aprovou uma
nova legislação que se mostrou extremamente fa-
vorável aos interesses da empresa e sua conse-

Um trabalho de parceria que envolveu poderes
públicos, iniciativa privada e entidade como o Sindi-
cato dos Metalúrgicos fez com que a empresa Bundy
Refrigerações permanecesse em Pinda-
monhangaba.

A ameaça de cancelar as operações em
Pindamonhangaba surgiu em junho de 2009, quan-
do a Bundy recebeu um comunicado da Novelis
solicitando o prédio que havia sido alugado. “Rece-

bemos convites de outras sete cidades, mas o pa-
cote de benefícios que Pindamonhangaba ofereceu
fez com que decidíssemos pela permanência no
município”, afirmou o diretor de gestão da empresa,
Sylvio Veiga, que falou em entrevista exclusiva ao
ValeEmpresarial.

Sobre a empresa
Implantada em 1996, quando pertencia ao ao gru-

po TI Automotive, a Bundy Refrigerações sempre
funcionou em imóvel alugado da empresa Novelis
(antiga Alcan). A empresa atua no setor de refrigera-
ção residencial (linha branca) produzindo duas li-
nhas de componentes para geladeiras e freezer
(evaporador roll bond e a tecnologia frost free).

Com um faturamento mensal de R$ 8 milhões, a
Bundy é uma das grandes receitas da economia de
Pindamonhangaba e fabrica 250 modelos diferentes
de sistema de evaporador, para uma produção de
380 mil componentes (300 mil roll bond e 80 mil frost
free) e que consome cerca de 600 toneladas de alu-
mínio/mês. A empresa gera atualmente mais de 250
empregos, divididos em três turnos de trabalho.

A Bundy tem como Gerente Geral Eduardo
Esteves e conta com o trabalho de Venceslau Car-
valho na Gerência Comercial. Confira a seguir tre-
chos da entrevista do Diretor de Gestão da empre-
sa, Sylvio Veiga.

Entrevista: “Não vamos embora”, reagiu Bundy frente à mobilização
qüente permanência em Pinda. Essa nova legisla-
ção abre portas para um comportamento empresari-
al diferenciado no município, tendo em vista que a
Prefeitura irá estimular as empresas por meio da tran-
sação de impostos e incentivo fiscal.

VE: - Qual foi a reação da direção ao ver tantas
pessoas, como funcionários da empresa, a Prefei-
tura e o Sindicato dos Metalúrgicos,  empenhadas
em manter a Bundy na cidade?

Sílvio – A reação foi extremamente positiva. “Va-
mos ficar. Não vamos embora”, essa foi a nossa
resposta diante da mobilização de tanta gente em-
penhada no compromisso de não deixar que a
Bundy saísse de Pinda e se instalasse em outro
local. Apesar da forte tendência a optar pela transfe-
rência da empresa para a cidade de Indaiatuba, o
apoio que nos foi dado foi fator primordial para que
firmássemos nossa posição e nos empenhássemos
ao máximo para que Pinda continuasse comportan-
do a filial da Bundy na cidade. Após as parcerias
com a Prefeitura, Câmara e Sindicato, a indústria está
crescendo, juntamente com a nossa representação
na cidade, aumentando o relacionamento e partici-
pação social da Bundy Refrigeração em Pinda. A
gestão atual do Sindicato dos Metalúrgicos da cida-
de vem mantendo uma ótima relação com a nossa

empresa, se mostrando disposta a um envolvimento
e postura construtiva, pró-ativa, na busca de solu-
ções, o que só vem a somar para os negócios da
indústria.

VE: - Quais são as expectativas para essa nova
fase de instalação da empresa no novo sistema
de construção de prédios built-to-suit?

Sílvio – O buil-to-suit é como o próprio termo já
diz, feito para usar. É algo inédito na região do Vale
do Paraíba, até mesmo em São Paulo, e opta-
mos pelo sistema por ser uma estratégia inte-
ressante. Foram investidos 10 milhões para que
permanecêssemos na cidade, aos moldes des-
se novo sistema de prédios. São empresários e
companhias, totalizando sete apenas em Pinda,
com capacidade para investimento ao nível da
Bundy. O investidor recebe um aluguel rentável,
tendo um contrato de dez anos de duração, com
renovação para mais dez. No sistema buil-to-
suit, investidores imobiliários realizam o pro-
jeto de acordo com as necessidades do cli-
ente. O prédio será homologado para que pos-
samos fazer a transferência, que passará por
três fases. Primeiramente de reengenharia de
processo, logo após o downsize e por fim ire-
mos realizar a mudança.
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Claudia Borges

Claudia Borges

Diretor Sylvio
Veiga (à esq.) e
gerente Eduardo
Esteves

Bundy produz
380 mil

componentes -
mês para

refrigeradores de
todo o Brasil

Construção da nova sede da Bundy
no Parque Empresarial Santa Rita


