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Em São José, CIESP incentiva indústria ao
uso racional da água e produção mais limpa

Em seminário realizado em São José dos
Campos, as diretor ias regionais do CIESP
(Centro das Indústrias do Estado de São Pau-
lo) no Vale do Paraíba discutiram com empre-
sários da região uma campanha de incentivo
pelo uso racional da água e pela prática de
ações dentro das empresas para uma produ-
ção mais limpa.

O CIESP está real izando eventos como
esse em todas a regionais do Estado de São
Paulo. Confira no especial Meio Ambiente as-
suntos relacionados a data celebrada nacional-
mente em 5 de junho.

PÁGINAS 08 e 09Diretores regionais do CIESP e Eduardo San Martin (centro), diretor de Meio Ambiente da instituição

Divulgação

Credibilidade de 56 anos
destaca Drogalar no
ramo farmacêutico

ACIST recebeu grande
público no V Salão Imóvel

no Taubaté Shopping

Center Vale comemora 23
anos com revitalização de

R$ 6,5 mi, em São José

AgoraVale/PindaVale comemora 10
anos e é referência em mídia eletrônica

Novelis investirá
US$ 300 milhões na
expansão em Pinda

O jornal ValeEmpresarial publica nesta edi-
ção reportagem especial sobre o grandioso in-
vestimento anunciado pela empresa Novelis, lí-
der mundial  em laminados de alumínio e
reciclagem de latas para bebidas, que promete
um aporte de US$ 300 milhões na expansão das
operações de laminação de alumínio em
Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. O inves-
timento é uma resposta à demanda crescente
para seus produtos na América do Sul.

 Essa expansão aumentará a capacidade de
produção da fábrica em mais de 50%, para cer-
ca de 600.000 toneladas métricas de chapas de
alumínio por ano.                              PAGINA 16

Comemorando a marca
de dez anos de atuação na
mídia eletrônica do Vale do
Paraíba, o portal AgoraVale/
Pindavale celebrou a data
em grande estilo, receben-
do clientes, colaboradores
e amigos em festa no Colo-
nial Plaza Hotel. O evento foi
coroado de sucesso e con-
tou com a presença de di-
versos comerciantes, em-
presários, profissionais da
área de comunicação, auto-
ridades civis, militares e re-
ligiosas.           PAGINA 12

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Dia dos Namorados
Shoppings e comércio

da região esperam
aquecimento de vendas

PAGINA 03

Prefeito João Ribeiro e esposa Maria Angélica, Julio Bianchi, Akim e Claudia,
Carlos Marcelo e Rosana Cesar, Rosangela e vereador Alexandre Faria
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Editorial Debate & Idéias
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Copa do Mundo
No dia 11 de junho se inicia mais uma Copa do

Mundo, evento que acontece de quatro em quatro anos,
e reúne seleções de futebol de diversos países.

No Brasil, a disputa é acompanhada pela grande
maioria. A vida das empresas sofre alterações nes-
sa época. Ninguém quer perder nenhum lance.

A competição, que foi criada pelo francês Jules
Rimet, em 1928, após ter assumido o comando da FIFA,
tornou-se o maior evento futebolístico do planeta.

Sua primeira edição foi realizada no Uruguai em
1930 e contou com a participação de apenas 16 se-
leções convidadas, sem disputa de eliminatórias.

A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde
ficar, por quatro anos, com a taça Jules Rimet. Nas
duas copas seguintes (1934 e 1938) a Itália ficou com o
título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a compe-
tição foi suspensa em função da 2ª Guerra Mundial.

Em 1950, o Brasil sediou a competição. Com uma
ótima equipe, chegou à final contra o Uruguai. A últi-
ma partida foi realizada no recém construído estádio
do Maracanã (Rio de Janeiro - RJ), e contou com a
presença de aproximadamente 200 mil espectadores.

Um empate daria o título ao Brasil, porém a celeste
olímpica uruguaia conseguiu o que parecia impossí-
vel: venceu o Brasil por 2 a 1 e tornou-se campeã.

Em 1958, na Suécia, levantamos a taça pela pri-
meira vez. Quatro anos após esta conquista, os bra-
sileiros voltaram a sentir o gostinho da vitória, con-
quistando pela segunda vez a cobiçada taça do
mundo. Isso foi em 1962, no Chile.

Já em 1970, no México, com uma equipe forma-
da por excelentes jogadores (Pelé, Tostão, Rivelino,
Carlos Alberto Torres entre outros), o Brasil tornou-se
pela terceira vez campeão do mundo ao vencer a Itália
por 4 a 1. Ao tornar-se tricampeão, o Brasil ganhou o
direito de ficar em definitivo com a posse da taça Jules
Rimet, depois disso, foram 24 anos sem título.

A conquista voltou a ocorrer em 1994, na Copa
do Mundo dos Estados Unidos. Liderada pelo arti-
lheiro Romário, nossa seleção venceu a Itália numa
emocionante disputa por pênaltis. Quatro anos de-
pois, o Brasil chegaria novamente a uma final, po-
rém perderia o título para o país anfitrião: a França.

Por último, em 2002, na Copa do Mundo do Ja-
pão / Coréia do Sul, liderado pelo goleador Ronaldo,
o Brasil sagrou-se pentacampeão ao derrotar a se-
leção da Alemanha por 2 a 0. Em 2006, a Copa do
Mundo foi na Alemanha e a Itália se sagrou campeã
da competição. Agora, pela primeira vez o torneio
acontece no continente africano, onde esperamos
que nossa seleção saia mais uma vez vitoriosa e
conquiste o hexacampeonato. Boa sorte, Brasil!

Minha experiência como consultor ensinou-
me que os problemas corporativos e suas so-
luções são relativamente semelhantes seja em
empresas de pequeno, médio ou grande por-
te. A única diferença está na proporção. Uma
boa demonstração deste fato reside na cren-
ça de empresários e educadores de que os
sistemas de gestão podem e
devem ser  repl icados inde-
pendentemente do perf i l  da
empresa. É por isso que os
cursos de graduação e pós-
graduação insistem em utilizar
os chamados “cases” de em-
presas como objetos de estu-
do. E normalmente o fazem a
par t i r  de  companh ias
multinacionais de grande por-
te .  Ta is  mode los ,  quando
direcionados a pequenas em-
presas, mostram-se inadequa-
dos .  Pr ime i ro ,  porque  não
espelham a realidade socioeconômica destas
corporações. Segundo, porque apresentam
baixa aplicabilidade em termos relativos. As-
sim surge, por exemplo, a adesão a produ-
tos, serviços e conceitos apenas porque es-
tão na moda. Equipamentos que ficarão ocio-
sos na linha de produção, softwares que não
serão  u t i l i zados  den t ro  de  suas
potencialidades, conselhos de gurus que se
revelarão equivocados em curto espaço de
tempo. Os chamados ERP, sigla para Enterprise
Resource Planning, ilustram bem esta assertiva.
São softwares multimodulares com a função de
integrar todas as atividades da empresa atra-
vés do fluxo interligado de informações. A pro-
posta é sincronizar dados sobre compras, ven-
das, finanças, estoques, produção, enfim, toda
a cadeia de valor, permitindo a tomada con-
sistente de decisão e a otimização dos resul-
tados. Teoricamente, perfeito! Mas, na prática
da maioria das pequenas empresas, convenha-
mos, chega a ser utópico. Afinal, como confe-
rir fidedignidade aos dados compilados quan-
do sequer há distinção entre o que é da em-
presa e o que é do sócio? Contas correntes
que se misturam, compras realizadas sem nota
fiscal de entrada, vendas efetuadas por valo-
res subfaturados...

Diante deste contexto, se você pretende
controlar seus estoques de forma eficaz, refli-
ta sobre as considerações a seguir:

1. Utilize o Princípio de Pareto. O econo-
mista italiano Vilfredo Pareto nos legou um
importante axioma segundo o qual 80% dos
resultados decorrem de 20% das ações. Isso
significa que 20% de seus insumos represen-
tam 80% do valor financeiro de seu estoque,
ou seja, se você tem uma confecção, preocu-

pe-se com o tecido, em vez dos botões; se
tem uma metalúrgica, prefira controlar o aço aos
parafusos e arruelas.

2. Construa uma curva ABC. É uma aplica-
ção prática do Princípio de Pareto. Relacione
todos os insumos utilizados em sua atividade
profissional. Depois, verifique o valor de con-

sumo (preço multiplicado pela
quantidade) de cada um de-
les. Então, classifique-os em
três níveis distintos. O nível A
será representado pelos ma-
teriais de maior valor de con-
sumo,  e  poss ive lmente
totalizará 20% dos itens (e 60
a 80% do valor).  O nível B
apresentará valor de consu-
mo intermediário, abrangendo
até 30% dos itens. Finalmen-
te, o nível C será responsá-
ve l  por  cerca  de  50% dos
itens (e apenas 10 a 20% do

valor). Fazendo uma análise simplificada, os
produtos da classe A devem ter controle de
estoque rigoroso; os de classe B, controle me-
diano; e os de classe C podem até ter seu con-
trole negligenciado.

3. Encontre o ponto de equilíbrio. Estoques
elevados significam capital imobilizado, mas
também a garantia de disponibilidade de pro-
duto para venda –ou de matéria-prima para fa-
b r i cação .  Ass im,  o  segredo  es tá  no
gerenciamento da informação que possibilite
o rápido giro do estoque, conciliando lote mí-
nimo de segurança com reposições frequen-
tes.

4. Atenção para a impulsividade. Supera-
mos as crises inf lacionárias que assolaram
nosso país por mais de duas décadas. E não
vivemos numa geografia glacial capaz de dis-
tinguir cigarras de formigas. Por isso, evite a
tentação de formar grandes estoques apenas
para satisfazer seu ego ou para aproveitar uma
determinada promoção. Estoque é dinheiro,
tem um custo de carregamento e pode levar
uma empresa à bancarrota quando mal admi-
nistrado.

5. Cuide de seu estoque. Aqui, as regras
consistem em armazenar (bom acondiciona-
mento, etiquetagem e organização), proteger
(contra intempéries, riscos diversos) e segu-
rar (proteção patrimonial).

São breves sugestões que demandam pou-
co investimento e muita força de vontade. Po-
dem não lhe proporcionar a certeza do suces-
so, mas poderá garantir-lhe uma sobrevida. E
mais adiante, quando sua companhia tiver ex-
pandido seus horizontes, aí sim valerá a pena
controlar insumos de nível C e adotar um po-
tente ERP. Não antes.

Divulgação

Pequenos Grandes Estoques
(*) Tom Coelho

“Se você não conseguir controlar suas emoções,não será capaz de controlar o seu dinheiro.”
(Warren Buffet)
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Política na Região
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Envie notas e sugestões para o e-mail
contato@valeempresarial.com.br

Emendas do Padre Afonso
Cinco municípios da região assinaram termos

aditivos para receber verbas provenientes de emen-
das do deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV),
que somam cerca de R$ 1 milhão. Os municípios
contemplados são Cruzeiro (R$ 150 mil), Guaratinguetá
(R$ 200 mil), Natividade da Serra (150 mil), Paraibuna
(R$ 100 mil), Tremembé (R$ 200 mil), Lorena (R$ 100
mil) e Caçapava (R$ 200 mil). Esses recursos serão
aplicados em obras de pavimentação e calçamento
de via públicas, com exceção de Lorena que utilizará a
verba para cobertura de quadra esportiva.

Sub Sede do PT em Moreira

O PT de Pindamonhangaba inaugurou recente-
mente sua Sub Sede em Moreira César denomina-
da de “Núcleo PT de Moreira César”. Estiveram pre-
sentes, o prefeito João Ribeiro, a vice-prefeita de
Taubaté Vera Saba, Luizão Presidente do Sindicato
dos Bancários além de militantes e simpatizantes da
sigla, presidida em Pinda pela companheira Sivanilde
Kogempa. O ato ainda contou com a presença de Fran-
cisco Campos, membro da Executiva Nacional e inte-
grante da coordenação da campanha da pré-candidata
Dilma Roussef. “Será um mais um espaço dos traba-
lhadores na cidade pára debater sobre as eleições,
onde a população deverá escolher entre retroceder a
política neo liberal de exclusão e desemprego do PSDB
e DEM ou continuar avançando com o projeto demo-
crático e popular do PT”, comentou Sil.

Ubatuba discute casa do Clodovil

Em busca de uma solução viável e que atenda
aos interesses públicos sobre o que será feito com
o imóvel do ex-deputado federal Clodovil Hernandes
em Ubatuba, o prefeito Eduardo Cesar esteve com
o ex-chefe de gabinete de Clodovil, Mauricio Petiz
no imóvel construído em área de Mata Atlântica. “A
mansão não pode ser comercializada, sendo que o
ex-deputado adquiriu apenas a permissão de uso
do local. Existem boas ideias, como abri-la para
visitação e reverter o valor arrecadado para entida-
des sociais, escolhidas pelas pessoas que eram
mais próximas de Clodovil. Estamos, juntamente com
estas pessoas, tentando achar uma boa solução, que
vá ao encontro tanto do que Clodovil queria como
aos interesses públicos do município”, explica o
prefeito de Ubatuba, Eduardo Cesar.

Divulgação

Divulgação

Dia dos Namorados

Shoppings e comércio da região
esperam aquecimento de vendas

Os shoppings Center e comércio em geral do Vale do Paraíba estão otimistas quanto às vendas neste
mês de junho, quando a economia é aquecida com a comemoração do Dia dos Namorados. Lojistas e

representantes de entidades comerciais esperam aquecimento nas vendas e preparam promoções e
campanhas para incentivar o consumidor.

Taubaté prevê crescimento de 15% e faz campanha
O comércio de

Taubaté já está prepa-
rado para a segunda
data comemorativa do
ano: o Dia dos Namo-
rados. De acordo com
uma pesquisa realizada
pela ACIT (Associação
Comercial e Industrial
de Taubaté), os lojistas
estão com boas ex-
pectativas de vendas e
esperam um aumento
de mais de 15% com
relação ao mesmo período de 2009. Segundo o
estudo, os empresários estimam que o valor médio
dos presentes será de R$ 145,00. A data movimen-
ta, principalmente, os setores de eletroeletrônicos,
vestuários, calçados, floricultura, perfumarias, joalhe-
rias e restaurantes. Os empresários estão otimistas
e esperam voltar aos níveis de venda do período
pré-crise.  “ As expectativas de crescimento se con-
firmam e nós acreditamos que o comércio irá ter um
comportamento muito acima do esperado”, afirma a
presidente da ACIT e empresária, Sandra Morales.

Campanha – Para fomentar as vendas em Taubaté,
a ACIT está promovendo a campanha “Amor Maior
Que o Meu”, que promete colocar, nessa brincadei-
ra, o amor em prova. A promoção, que está sendo

realizada desde o dia
12 de maio e que per-
manecerá até o dia 12
de junho, irá sortear um
casal que terá que es-
colher se o melhor prê-
mio será para ela ou
para ele. Se a escolha
beneficiar o homem, os
prêmios serão uma TV
LCD 32", um Playstation
3 e um ano de acade-
mia para ele; um par de
sapatos, um kit básico

de maquiagem e uma bolsa para ela. Entretanto, se
a escolha favorecer a mulher, os prêmios serão
um notebook, um vale-compras no valor de R$
1500,00, em uma loja de sapatos ou roupas, e
seis meses de salão de cabeleireiro equivalente
a R$ 100,00 por mês para ela; um par de chuteira,
uma camisa de futebol e uma mochila para ele. O
vendedor que fizer a venda a um dos consumido-
res sorteados também será premiado com vale-
compras de R$ 300,00.

Para participar, os consumidores podem reti-
rar seus cupons nas lojas associadas á ACIT, ade-
rentes da campanha. O sorteio será realizado no
dia 16, às 15h, na sede da entidade, localizada à
Rua Jacques Félix, 675, centro de Taubaté.

Shopping Colinas sorteia viagem com acompanhante para Londres

Tawana Miquelino/Acit

Consumidores estão aquecendo a venda do Dia dos Namorados

Uma viagem de 14 dias para Londres com acom-
panhante – este é o prêmio que o Shopping Colinas
preparou para os clientes para comemorar o Dia dos
Namorados. Com o tema “I Love You + I Love Coli-
nas = I Love Londres”, o Shopping vai proporcionar
um passeio inesquecível pela capital britânica.

A campanha acontece até o dia 13 de junho e o
sorteio será realizado no dia 14 de junho, às 19h. O
balcão de trocas será instalado na Praça de Even-
tos do Shopping, que apresenta uma ambientação
inspirada no destino da viagem.

Para participar, os clientes devem acumular com-
pras no valor de R$ 300,00 para ter direito a um cupom.
Clientes que pagarem as compras com os cartões Visa
e Visa Electron recebem três cupons promocionais.

Após preencher o cupom com os dados pesso-

ais, o cliente deve responder corretamente a per-
gunta: Qual shopping vai sortear cursos de inglês em
Londres no Dia dos Namorados?

O cliente sorteado será premiado com uma via-
gem de 14 dias para Londres com acompanhante
para fazer um curso de inglês na Escola Internexus.
O curso é composto de 15 aulas semanais de 45
minutos cada. O prêmio inclui ainda o material didá-
tico, acomodação em casa de família em quarto du-
plo, alimentação, passagem aérea de ida e volta,
traslado para o aeroporto e seguro viagem.

Esta ação conta com parceria do Yázigi Travel.
Com essa campanha diferenciada, o Shopping Coli-
nas estima um crescimento de até 22% nas vendas
e um incremento de 15% no fluxo de pessoas, em
comparação com o mesmo período do ano passado.

Copa do Mundo inspira data no Center Vale
Na contagem regressiva para a Copa do Mun-

do FIFA 2010, o clima verde e amarelo já contagia
os shoppings do país e no CenterVale Shopping
não é diferente. Na trilha do maior evento esporti-
vo do mundo e com a proximidade da terceira
data mais importante do varejo, 11 shoppings do
grupo Ancar Ivanhoe sortearão 132 aparelhos de
TV LCD Full HD digitais. Para participar, basta tro-
car cupons de compras com VISA, no valor de
R$ 150,00, por um cupom da promoção.

No CenterVale Shopping estão sendo
sorteadas 12 TVs (uma por dia), diariamente na

Praça de Eventos, às 18h. A campanha, intitulada
“Você na Torcida”, está sendo realizada de 1 a 12
de junho. A expectativa do shopping é vender 20%
com relação ao ano passado e que o fluxo au-
mente em 15%.

 ”Acredito que muitos presentes para o Dia dos
Namorados este ano será verde e amarelo ou de
alguma forma alusivo à Copa do Mundo, como é
o caso dos aparelhos eletrônicos. O clima de oti-
mismo influencia, diretamente, no aumento das
vendas”, explica Mariana Carvalho, diretora de
Marketing da Ancar Ivanhoe.
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Mantenedora da FAPI receberá, no México,
prêmio internacional de qualidade educacional

A Fundação Universitária Vida Cristã – FUNVIC (grupo mantenedor da FAPI
Faculdade de Pindamonhangaba) receberá, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio

Iberoamericano em Honra a Excelência Educativa, considerado uma das maiores honrarias
concedidas a instituições de ensino das Américas do Sul e Central.

Humberto De Biase é o novo gerente geral de
Brand Building da LG na América do Sul

A solenidade de entrega do prêmio acontecerá
na Cidade do México nos dias 23 e 24 de agosto, e
terá como tema “Formação de seres humanos feli-
zes, sadios e prósperos”.

O presidente da FUNVIC, professor Luís Otávio
Palhari, irá receber o prêmio na capital mexicana e
será palestrante oficial do evento. Na ocasião,
Palhari irá apresentar as realizações e projetos
da Fundação sob o tema central “Um novo con-
ceito em educação, formando seres humanos”,
que é o slogan adotado pela FUNVIC.

“Ficamos muito felizes e agradecemos a Deus
por mais essa conquista. Esse prêmio internacio-
nal é resultado de um trabalho sério e compro-
metido com a qualidade de ensino em nossas uni-
dades, tanto na cidade de Pindamonhangaba
como em Mococa”, destacou o presidente.

Desde a sua implantação, a qualidade de en-
sino tem sido a palavra chave dentro da filosofia
de trabalho implantada pela FUNVIC na mantença
da Faculdade de Pindamonhangaba e na Escola da
Fundação. Os resultados dessas ações são consta-
tados através de índices oficiais, como o IGC - MEC
(Índice Geral de Cursos), que apontou a FAPI como
a melhor Faculdade do Vale do Paraíba.

Já nas unidades de educação infantil, funda-
mental e médio da Escola da Fundação, na cida-
de de Mococa (SP), as conquistas dos alunos em
Olimpíadas Estudantis e nos vestibulares torna-
ram a escola referência em qualidade de ensino
em toda a região. No ano passado, por exemplo,
o aluno Filipe Villela Soares foi ouro na Olimpía-
da Brasileira de Física e, neste ano, garantiu o
primeiro lugar no Vestibular da UNESP, um dos
mais concorridos do país.

“Somos uma instituição que tem muito a come-
morar e agradecer a Deus. Nosso trabalho é
alicerçado em princípios e fundamentos cristãos,
possibilitando o constante crescimento desta Fun-
dação que se orgulha em formar seres humanos
bem preparados e conscientes do seu papel como
cidadão no mundo”, finalizou o presidente.

Professor Luís Otávio Palhari, presidente da FUNVIC

Com mais de 16 anos de experiência na área de
Marketing, Humberto De Biase é o novo gerente
geral de Brand Building para a LG Electronics Amé-
rica do Sul e Central.

Humberto De Biase é formado em Administração
com foco em Finanças pela FAAP e com MBA em
Marketing pela USP. Iniciou sua carreira na Emerson
Electric, passando também pela Kodak, Unilever,
Bayer e Integration Consulting. Na Unilever esteve
na área de marketing local de sabões em pó, com
Brilhante e Minerva e no marketing regional com
OMO.

Trabalhou por sete anos na Bayer Consumer Care
como gerente geral de marketing para o Brasil e na
Integration como um dos líderes da área de mercado.

Entre as suas atribuições na nova função está a
coordenação em brand building, comunicação, mídia,
eventos e PR para a região.

Humberto
De Biase,

gerente geral
de Brand

Building -
LG

Electronics

Divulgação

Divulgação

Responsabilidade Social

Raí vem a São José
mostrar resultado da

Fundação Gol de Letra
Para comemorar seus 10 anos de atividade

no país, a Fundação Gol de Letra realiza um
encontro com a presença de um de seus dire-
tores presidentes: o ex-jogador Raí de Olivei-
ra estará em São José para apresentar a enti-
dade e o resultado de suas atividades, que
transforma a vida de crianças e jovens de dois
bairros, um na cidade de São Paulo e outro na
do Rio de Janeiro.

 Na oportunidade, a fundação estará lançan-
do o cartão Gol de Letra Visa e explicando a
forma de captação de recursos para os propó-
sitos da Gol de Letra. O cartão é uma parceria
entre a OMNI/DMCard Administradora de Car-
tões de Crédito Ltda, dirigida por Marcelo Ja-
cinto no Vale do Paraíba, e a Fundação Gol de
Letra.

 O evento acontecerá no próximo dia 10, às
19h30 em São José, município escolhido por
ser o centro do desenvolvimento da região do
Vale do Paraíba.

 Sobre a Fundação Gol de Letra 
Os amigos Raí Souza Vieira de Oliveira e

Leonardo Nascimento de Araújo tinham um so-
nho: oferecer oportunidade e acesso à educa-
ção e a cultura para crianças e jovens em situ-
ação de vulnerabilidade social. 

Buscaram então, junto ao Instituto Ayrton
Senna, o Cenpec, a Casa do Teatro e a Funda-
ção Abrinq orientações e conhecimentos para
criar uma metodologia própria de trabalho e por
fim escolheram a Vila Albertina (zona norte de
São Paulo) como primeira comunidade de atu-
ação para a  organização que queriam criar.

Finalmente, no dia 10 de dezembro de 1998
(Dia da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos) instituíram a Fundação Gol de Letra,
uma organização da sociedade civil sem fins
lucrativos que realiza uma proposta educacio-
nal fundamentada na proteção integral à crian-
ça e ao adolescente, focando no direito à edu-
cação, à cultura, ao esporte e ao lazer.  

A Fundação Gol de Letra é uma organiza-
ção sem fins lucrativos de caráter público, ins-
tituída em 1998 pelos ex-jogadores de futebol
Raí e Leonardo. A Instituição atua em São Pau-
lo (Vila Albertina) e no Rio de Janeiro (Caju).

Reconhecida pela UNESCO como instituição
modelo, a Fundação Gol de Letra desenvolve
programas de Educação Integral para mais de
1.200 crianças, adolescentes e jovens de 7 a
24 anos. Com uma proposta pedagógica asso-
ciada à assistência social, promove ainda aten-
dimento às famílias e o fortalecimento das co-
munidades.
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Sua segurança

é o nosso alvo

(12): 3645-6641

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 112 - Pinda/SP

* Monitoramento de Alarme * Zeladoria Patrimonial
* Segurança em geral

www.alvosegurança.com  /  diretoria@alvosegurança.com

Destaque Comercial

Atendimento e credibilidade destacam
Drogalar no ramo farmacêutico há 56 anos

Com a mesma razão social, nome fantasia e ramo comercial, Drogalar pode ser a única empresa da cidade estabelecida há quase seis décadas.

A farmácia Drogalar é destaque no ramo farma-
cêutico pelo atendimento ao cliente e pela
credibilidade que adquiriu ao longo dos anos de
atuação no mercado. Fundada pelo antigo proprie-
tário Symphronio de Castro Júnior e sua esposa
Hilda de Castro, em 1954, atualmente a empresa é
comandada pelos sócios Antônio Mauro de Castro
e Heraldo.

Antônio Mauro, herdando o talento do pai
Symphronio que sempre trabalhou em laboratóri-
os, está há trinta anos no comando da farmácia, jun-
tamente com Heraldo, seu sócio há vinte e sete
anos. A farmácia, ao longo da sua experiência, já
esteve na rua Deputado Claro César e na Avenida
Dr. Jorge Tibiriçá. Os serviços oferecidos além do
atendimento farmacêutico tradicional são de entre-
ga em domicilio, aplicação de injeções e a opção
do convênio para as empresas cadastradas.

Mauro descreve a possibilidade de a Drogalar
ser a única casa de comércio em Pinda – local onde
está situada - com o mesmo nome fantasia
(DROGALAR), razão social (CASTRO JÚNIOR E CIA
LTDA) e ramo desde a fundação, mesmo com a nova
exigência que obriga um sócio a ter o nome da
empresa, se ela estiver intitulada com nome de pes-

soa física. Outra curiosidade é que sua atual espo-
sa, Maria Aparecida de Mendonça Castro, foi funcio-
nária da casa.

São vinte e oito funcionários na farmácia, alguns
com quinze, até vinte anos de colaboração. Mauro
afirma que há pouca rotatividade de funcionários e
atribui essa fidelidade por considerar o estabeleci-
mento um ambiente de trabalho agradável. O mes-

mo ocorre com os clientes, que primando pela con-
fiança conquistada por meio dos anos com trabalho
e honestidade procuram o local, segundo ele.

A empresa conta com um grande estoque de
medicamentos e com a venda de genéricos com
50% de desconto.

Para obter os serviços oferecidos pela farmácia
Drogalar, o telefone é (12) 36423344 ou pelo ende-
reço: Av. Dr. Jorge Tibiriçá, número 128 – Centro.

Claudia Borges

Maria Aparecida Mendonça Castro e equipe de
atendimento da Drogalar

Claudia Borges

Aparecida
Castro, esposa

do proprietário
Mauro, com as

fotos dos
fundadores da
empresa, Dona

Hilda e sr.
Symphronio

Confeitaria Sandra Roza comemora 15 anos e apresenta
novo cardápio com cafés e caldos

A Confeitaria Sandra Roza, localizada no centro
de Pinda, está comemorando 15 anos de sucesso
e prepara para os seus clientes uma surpresa: um
novo cardápio especial com cafés, pães e bolos
para um “happy hour”. A casa oferece ainda uma gran-
de linha de produtos para festas de aniversários,
confraternizações e recepções.

“Trabalhando especialmente para garantia de um

produto recém fabricado “fresco”, al-
cançamos a satisfação com muita de-
dicação e qualidade agradando os
olhos e o paladar de todos”, conta
Sandra Roza.

A satisfação de ter uma festa ines-
quecível não tem preço e a Confeitaria
Sandra Roza prova isso com serviços e
produtos apresentados em feiras e ex-
posições específicas para a cerimônia.

Hoje, a confeitaria conta com uma
equipe de produção e atendimento es-
pecializada graças ao cuidado que a
proprietária da marca realiza mensal-
mente com cursos de especialização em São Pau-
lo na área de confeitaria e panificação, trazendo sem-
pre inovações e novidades do mundo da culinária.

“É preciso sempre renovar as receitas e descobrir
os novos sabores e delícias do mercado para sempre
atender aos pedidos dos clientes”, acrescenta Sandra.

Manter-se nesse mercado competitivo não é ta-
refa fácil, mas a Confeitaria Sandra Roza busca sem-
pre a qualidade nos seus produtos e serviços, as-

sim, em breve todos terão mais novidades para
desfrutar no dia a dia. O estabelecimento aceita en-
comendas de todos os seus produtos além de ces-
tas de café da manhã e bem casados para cerimôni-
as de casamentos e buffet em geral.

A Confeitaria Sandra Roza está localizada à rua
Coronel Fernando Prestes, n° 73. Tel.: 3642-4546 -
horário de atendimento: todos os dias das 9h as 19h.
(col. Fabiano Bustamante)

Fabiano Bustamante

Fabiano Bustamante
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Eu Recomendo
Divulgação

As indicações de leitura para esta edição do “Eu
Recomendo” são da jovem Luciane Bustos, forma-
da em Ciências da Informação pela Faculdade
Salesianas de Lorena, atualmente Bibliotecária da
Universidade Anhanguera-Uniderp, pólo de
Pindamonhangaba e representante da COLABORE
Sistemas em Software Livre.

Contato : lu_sanchez10@hotmail.com

Saber cuidar – Leonardo Boff
Editora Vozes

Esse livro aborda algo fundamental para a
vivência e SOBREvivência da vida na terra, o CUI-
DADO. Convido-os a essa leitura, mas, principalmen-
te a uma releitura sobre o enfoque dos atuais mode-
los de Gestão de Pessoas adotados pelas empre-
sas que vão na  contramão da  humanização,  no
cuidado  necessário  com as pessoas  até   mesmo
( principalmente) para se obter resultados.

O Mestre de Quéops -  Alberto Salvado
Editora Ediouro

Esta é a história de Sedum, um escravo que foi o
mestre de  Quéops, o faraó que soube organizar o
Estado e impulsionar a economia para criar a maior
e mais perfeita das pirâmides de Gizé: a pirâmide
Quéops . Tudo graças aos ensinamentos de um
escravo !

Uma reflexão sobre conduta na carreira profissi-
onal e acima de tudo sobre humildade .

ÓTIMA LEITURA !

Vendas de carro zero
estimulam setor

automobilístico da região
A ascensão nas vendas de carro zero quilôme-

tro no país está refletindo nos setores que englo-
bam o ramo automobilístico da região. Além do
crescimento no comércio de produção de
autopeças, os serviços de seguros também foram
beneficiados com o período de prosperidade do
mercado. Uma fábrica de autopeças em Taubaté
registrou crescimento de 54% e os corretores já
alcançam um aumento de 30% na carteira de segu-
rados.

As empresas passam por um momento de
recontratação dos funcionários que tinham sido de-
mitidos na época da crise. São mais de um milhão
e 500 mil novos veículos só nos primeiros meses
do ano e, segundo a Associação Nacional de Fa-
bricantes de Veículos Automotores, o setor deve
continuar crescendo com uma probabilidade de
8,5% de aumento em relação a 2009.

Empreendedorismo, vendas e atendimento
são temas de cursos da ACIT em junho

Capacitação de pequenos empreendedores é
foco de curso gratuito no Senac Guaratinguetá

Centro de Estudos Apícola da
UNITAU foi destaque no Globo Repórter

O Centro de Estudos
Apícola da UNITAU, coorde-
nado pela Profa. Dra. Lídia
Barreto, foi um dos desta-
ques de recente edição do
Globo Repórter (TV Globo),
que abordará o poder na
nova medicina natural.

Referência nacional na
produção e análise de pro-
dutos relacionados ao mel,
o CEA apresentou sua atua-
ção na produção de pólen, substância que, além
de energética, melhora o humor, o desempenho

físico e atua na prevenção
de doenças cardio-
vasculares e ainda é um
importante complemento ali-
mentar, pois é rico em vita-
minas, aminoácidos e mine-
rais essenciais para a saú-
de.

Professores de Nutrição
da UNITAU também mostra-
ram o processo de produ-
ção e processamento do

pólen, além de receitas como chocolate, bolo,
brigadeiro e saladas com o produto.

O Senac Guaratinguetá está com inscrições aber-
tas para o curso livre Empreendedor em Pequenos
Negócios. O título, gratuito e destinado a profissio-
nais formais e informais e a outros interessados,
capacita o aluno a elaborar o plano de negócios para
um empreendimento de geração de trabalho e ren-
da, contribuindo para o desenvolvimento local sus-
tentável.

As aulas contemplam situações ativas de apren-
dizagem que permitem ao participante compreen-
der o ambiente no qual pretende intervir. São ainda
propostas atividades individuais e em grupos, ex-

posições dialogadas com apoio de slides, estudo
de casos, apresentação de filmes e orientações aos
trabalhos desenvolvidos pelos participantes. Ao
completar a carga horária, os alunos receberão um
certificado de conclusão de curso emitido pelo
Senac SP.

São oferecidas 25 vagas. Para participar, o inte-
ressado deve ter, no mínimo, 18 anos de idade. O
Senac Guaratinguetá fica na Av. Dr. João Baptista
Rangel de Camargo, 50, Centro. Outras informações
pelo telefone (12) 2131-6300 ou pessoalmente na
unidade.

A Associação Comercial e Industrial de Taubaté
(ACIT) está com inscrições abertas para cursos e
palestras que acontecerão no mês de junho. Duran-
te todo o mês a entidade irá oferecer capacitações
para empresários, empreendedores, funcionários do
comércio e prestadores de serviço. As inscrições
para os treinamentos são gratuitas.

Nos dias 7 e 8, a partir das 9h, a ACIT irá promo-
ver o Curso de Vendas e Atendimento para Iniciantes,
que tem como objetivo atender às necessidade dos
empresários que buscam a capacitação de seus
novos vendedores. O treinamento, que será minis-
trado pela consultora de cursos da ACIT, Rita Martins,
abordará os procedimentos mais adequados, que
são exigidos atualmente no comércio, para a reali-
zação de um bom atendimento ao cliente, ao bal-
cão e também ao telefone bem como técnicas para
que o vendedor realize boas vendas.

Já no dia 17, às 14h, a entidade realizará uma
palestra sobre empreendedorismo. Neste treinamen-
to, os participantes serão capacitados a fazer uma
análise do perfil do mercado atual e das ações fun-

damentais para a inserção do estabelecimento na
economia local. A palestra será ministrada por um
consultor do Sebrae.

No dia 24, às 15h, será a vez de mais uma edi-
ção do Cine Empresa Sebrae que neste mês discu-
tirá um vídeo com o tema “Trabalho, trabalho e não
vejo dinheiro”. A capacitação oferecerá informações
essenciais para os empresários sobre as possíveis
causas das dificuldades financeiras de uma empre-
sa, mesmo com um trabalho árduo. Após o vídeo
haverá um debate para discussão do tema.

Para finalizar a programação, no dia 29, às 15h,
será a vez do Cine Empresa ACIT “Sucesso em Ven-
das”. Direcionado à empresários, gerentes e admi-
nistradores de micro e pequenas empresas, o trei-
namento abordará temas relacionados à apresenta-
ção de produtos, a importância do auto conhecimento
para obter boas vendas e técnicas de negociação.

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.

Centro de Estudos Apícola da UNITAU

Tiago Augusto/UNITAU
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Negócios Imobiliários

ACIST recebeu grande público no V Salão Imóvel
no Taubaté Shopping

A ACIST (Associação das Construtoras, Imo-
biliárias e Serviços Correlatos de Taubaté) re-
alizou no final de maio no Taubaté Shopping a
quinta edição do Salão do Imóvel de Taubaté.
Repetindo o sucesso dos anos anteriores, o
Taubaté Shopping recebeu o evento em um
novo espaço: no estacionamento entre a por-
taria da F (loja Renner) e portaria D (restauran-
te Divino Fogão).

Milhares de pessoas passaram pelo local
visitando mais de 30 estandes com informações
e real izando bons negócios relacionados à

compra, reforma e construção de
imóvel. A Caixa Econômica Federal também
ofereceu um plantão de dúvidas para financia-
mento de imóveis no próprio local.

Dados divulgados pela ACIST traduzem em
números a movimentação do setor na cidade.
Em maio, foram contabilizados 6.759 imóveis
à venda, entre apartamentos de um a quatro
dormitórios, terrenos e casas, o que represen-
ta, em valores, mais de R$1 bilhão.

Segundo o  v ice -p res iden te  da  ACIST,
Hodges Danelli, o objetivo do evento foi pro-

mover os negócios e foi plenamente atingido.
Dentre as empresas que participaram do evento

estavam: Inmob, Ergplan, Franco Consultoria de Imó-
veis, Verdana, Imobiliária Danelli, Cozinha & Cia,
Sylvio de Paula Jr Negócios Imobiliários, Colli, Si-
mão Consultoria Imobiliária, Vemter Intermediação
Imobiliária, entre outras.

Presente no Salão Imóvel e localizada em
Taubaté, a INMOB Inteligência Imobiliária des-

taca-se como intermediária exclusiva do gru-
po MRV Engenharia e prevê para esse ano a
venda de quase três mil unidades habitacionais
em Pinda e Taubaté, dentro do programa Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV).

Segundo seu proprietário, o jovem empre-
endedor Rogério Resende a empresa está tra-
ba lhando com do is  empreend imentos  em
Taubaté: Tibet Spazio na Estiva e o Treville na
Independência e próximo ao shopping. “São
dois grandes sucessos de venda, apartamen-
tos com dois dormitórios, subsídio de R$ 17
mil do governo e total financiamento da Caixa
com a menor taxa de juros podendo usar o
FGTS”, frisou Resende.

Em Pindamonhangaba, a empresa vai lan-
çar o edifício Pedra Azul
com 128 apartamentos
de 45 m² no bairro do
Santana e prepara ainda
nas proximidades outro
empreend imento  com
cerca de 400 apartamen-
tos. A empresa atua em
Taubaté com 65 correto-
res e deve chegar em
Pinda com um total de
20.

Rogério Resende, diretor da Inmob comenta crescimento
imobiliário que sua empresa realiza com a construtora MRV

Colaboradores da
Inmob no Salão
Imóvel realizado em
Taubaté

Alexandre Andrade

Alexandre Pió

Alexandre Pió

Alexandre Pió

Colaboradores
da Sylvio de

Paula Jr.
Negócios

Imobiliários
fizeram bons

negócios

Câmara ressaltou
desenvolvimento

imobiliário de Taubaté

Hodges Danelli e Henrique Nunes

O presidente da Câmara de Taubaté, Henrique
Nunes (PV), destacou o bom momento do setor
imobiliário da cidade durante a abertura do 5º Sa-
lão do Imóvel promovido pela ACIST (Associação
das Construtoras, Imobiliárias e Serviços Correlatos
de Taubaté).

“Taubaté está vivendo um crescimento muito
grande no setor imobiliário, principalmente na cons-
trução de condomínios verticais. É muito bom por-
que gera empregos e movimenta a economia, no
setor de materiais de construção. Com mais traba-
lhadores empregados e com poder de compra,
diversas áreas do comércio são beneficiadas,”
analisou Henrique Nunes.

Divulgação

Equipe da
Verdana
marcou
presença no
Salão de Imóvel
em Taubaté

Alexandre Pió

Mercado Imobiliário está aquecido em Taubaté
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Especial Meio Ambiente

CIESP incentiva indústria paulista ao uso racional
da água e produção mais limpa

Cumprindo seu papel perante a sociedade,
o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo) vem realizando em todas as regio-
nais do Estado uma verdadeira campanha de
incentivo, através de seus eventos e seminári-
os, pelo uso racional da água e pela prática
de ações dentro das empresas que promovam
“produção mais limpa (P+L).

No último mês de maio, o Vale do Paraíba,
através da união das regionais do CIESP de
São José dos Campos, Jacareí, Mogi das Cru-
zes e Taubaté, foi palco de uma grande dis-
cussão onde o interesse maior é buscar resí-
duo zero e fazer as empresas da região conhece-
rem técnicas mais modernas na reciclagem e
reutilização de descartes industriais.

Esse foi o objetivo do Seminário “Resíduos
Industriais: Tecnologias de Tratamento” que o
Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo) realizou no Cesar Business em São José
dos Campos, recebendo um grande público.

A preocupação com o futuro da água
Indust r ia is  e  representantes  de órgãos

ambientais estão preocupados com a situação
das Bacias Hidrográficas do estado de São
Paulo e a quantidade de água disponível para
suprir as atividades do setor produtivo. A pre-
ocupação da indústria é garantir o uso racional
da água em seus processos, por meio de ins-
trumentos como Produção mais Limpa (P+L) e
reutilização, e se antecipar às dificuldades que
possam surgir.

Na avaliação do vice-presidente do Ciesp,
Rafael Cervone Netto, discutir a situação atual

Divulgação

Divulgação

do abastecimento de água em bacias in-
dustrializadas e os desafios em atender
às demandas setoriais é fundamental
para o planejamento estratégico das di-
versas cadeias produtivas.

“É uma questão-chave para planejar
inclusive o crescimento futuro, já que,
nas próximas décadas, provavelmente
teremos uma guerra pela água”, afirmou
Cervone.

Largando na frente
O di retor  da Agência Nacional  de

Águas, João Gilberto Lotufo, assegurou
que é missão do órgão garantir o supri-
mento do insumo para o desenvolvimen-
to sustentável.

“É importante essa iniciativa do Ciesp,
porque este é um sistema participativo,
por princípio. É preciso colocar a água na
agenda mais elevada, não só no nível técni-
co, mas também no político”, frisou.

Na opinião de Eduardo San Martin, diretor
de meio ambiente do Ciesp, a entidade vem
promovendo uma série de eventos no Estado,
com o objetivo de incentivar empresas a ado-
tarem procedimentos que ajudem a melhorar a
qual idade ambiental  do parque produt ivo -
como reduzir o consumo de água e energia, e
também a geração de resíduos e poluentes.

“Conseguimos aliados importantes em todo
o território paulista, que representam uma par-
cela do esforço que temos feito para que a
nossa atividade produtiva contemple práticas
de Produção mais Limpa, que têm levado paí-

ses desenvolvidos a ganhos ambientais e eco-
nômicos”, ressaltou San Martin.

“Hoje já é possível falar em tingimento [de
tecidos] sem água, o que era impensável anos
atrás”, afirmou Cervone, dirigente do Ciesp,
que também preside o Sinditêxtil-SP e a Câ-
mara Ambiental da Indústria Têxtil na Cetesb.

Durante o seminário foram apresentadas al-
gumas das tecnologias de sucesso em desen-
volvimento como: incineração, dissorção tér-
mica de resíduos provenientes de refinaria, co-
processamento, recuperação de metal de lodo
galvânico e manufatura reversa.

sdfsadfs

A situação Bacia do rio Paraíba do Sul
A Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul

é a única que atende ao estado de São Paulo
e não enfrenta dificuldades para suprir sua
demanda. Isso ocorre porque sua vazão de
310 metros cúbicos por segundo conta com a
ajuda de importantes rios de Minas Gerais, que
não deixam o nível fluvial baixar.

Contudo, isto não significa que está livre
de problemas. Os principais conflitos por suas
águas provêm da sua “dupla dominalidade”, isto
significa que está sob a tutela de Estados e União.

“A gestão do Paraíba do Sul envolve o go-
verno federal e os estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. As necessidades
e  leg is lações  d is t in tas  t razem r i tmos  e

capacitações desiguais dos recursos”, desta-
cou  a  secre tá r ia -execu t i va  do  Comi tê  de
Integração da bacia, Aparecida Vargas.

Ela também chamou a atenção para o pe-
queno número de indústrias que reutiliza a água
– prática que torna o custo do recurso muito
mais baixo. “Reaproveitar a água já usada pode
ser um terço mais barato do que sua captação”,
informou.

A Bacia do Paraíba do Sul é uma das mais
importantes de toda a região sudeste brasilei-
ra; responsável por abastecer 14 milhões de
pessoas, que correspondem a 10 % do PIB
nacional. Um quarto da sua área de 55 mil qui-
lômetros quadrados atende o estado paulista.

Eng. Eduardo San Martin discursa em seminário promovido pelo CIESP em São José dos Campos

Divulgação

Divulgação/Acom
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Entidades promovem XII Semana do Meio Ambiente na sede da FIESP

Tecnologia ambiental da Tecori é referência para alunos do IPT
A empresa Tecori – Tecnologia Ecológica de

Reciclagem Industrial Ltda, estabelecida em
Pindamonhangaba, recebeu, no último mês, a
visita de alunos do curso de mestrado de São
Paulo. O motivo do deslocamento dos estudan-
tes até a empresa aconteceu em razão desta
ser  a  ún ica  l i cenc iada  pe la  Companh ia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
para realizar atividades como descontaminação
e reciclagem de equipamentos elétricos.

Par te  da  grade cur r i cu la r  do  Curso  de

Mestrado em Tecnologia Ambiental do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT), a visita contou com o acompanha-
mento das professoras Dra. Mônica Cassola e
Dra. Clarissa Schvartz e com a orientação do Dire-
tor Geral Ricardo Valente, que destacou o tratamen-
to e destinação final de resíduos perigosos.

Transformadores, capacitores e disjuntores,
que constituem esse tipo de resíduo, não são
considerados biodegradáveis,  se tornando
subs tânc ias  a l tamente  tóx icas  e ,

Boa Notícia

Empresários e governo firmam pacto para
implantação do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba

comprovadamente, cancerígenas. Portanto, seu
processo de eliminação necessita procedimen-
tos e cuidados especiais na descontaminação
desses equipamentos.

Técnicos da CETESB e da Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente classificaram como “vir-
tualmente ausentes” os possíveis impactos
ambientais da empresa Tecori, um fato inédito
em se tratando de uma Unidade Industrial de
tratamento de resíduos deste nível de risco ao
meio ambiente.

Promovida pela FIESP e CIESP, a XII Semana
do Meio Ambiente será realizada de 7 a 9 de ju-
nho na sede da FIESP, na Av. Paulista, em São
Paulo. O tema deste ano será “Meio urbano e in-
dústria” e será desenvolvido tendo como base a
inserção e relação das indústrias com o meio ur-
bano.

O objetivo será abordar a atividade industrial

discutindo os reflexos dos problemas urbanos em
seu desenvolvimento, seus ativos e passivos
ambientais, com destaque a Região Metropolita-
na de São Paulo. A metodologia escolhida será o
formato de mesa redonda com palestrante e
debatedores. Ao final será elaborada uma pu-
blicação final com síntese de conteúdo das dis-
cussões da XII Semana Fiesp-Ciesp de Meio

Ambiente. 
Dentre os temas que serão abordados estão:

“Gerenciamento de riscos no Estado de São Pau-
lo”, “Macrometropole”, “Gerenciamento e contro-
le ambiental” e “As questões ambientais da re-
gião metropolitana de São Paulo”. Durante a se-
mana, acontecerá ainda a Cerimônia de Entrega
do Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental.

Acontece no próximo dia 8 de junho, o lan-
çamento das atividades do Projeto Corredor
Ecológico do Vale do Paraíba. Trata-se de uma
iniciativa que reúne organizações do primeiro,
segundo e terceiros setores com o objetivo de
restaurar a Mata Atlântica na região. Entre as
empresas e entidade envolvidas estão: Fibria,
Santander, Instituto Ethos, Instituto Oikos Insti-
tuto Tomie Ohtake e SOS Mata Atlântica.

No evento, será lançada a meta do projeto,
que é recuperar em 10 anos, 150 mil hectares
de Mata Atlântica no Vale do Paraíba paulista.
O número corresponde a 150 mil campos de
futebol.  Estarão presentes membros do Con-
selho das instituições que integram o projeto
entre eles, José Luciano Penido (presidente
do Conselho Deliberativo da Associação Cor-
redor Ecológico do Vale do Paraíba e do Con-
selho de Administração da Fibria), Maria Luiza
Pinto (diretora executiva de Desenvolvimento
Sustentável do Santander) e representantes
dos governos federal, estadual e municipais,
empresas, instituições de pesquisa e ONG’s.

O projeto leva em consideração os fatores

socioeconômicos,  ambientais cul turais e o
protagonismo local, uma das peças-chave para
que o Corredor Ecológico do Vale do Paraíba
se fortifique e seja incorporado no dia a dia
das comunidades.

O evento será realizado durante toda a ma-
nhã no Hotel e Golf Clube dos 500, localizado
à Rodov ia  Pres idente  Dut ra ,  km 60,7  em
Guaratinguetá. Confira outras informações no
site: www.corredorecologico.org.br.

 O que é um corredor ecológico?
Um corredor ecológico tem como função in-

terligar unidades de conversação e outras áre-
as naturais, possibilitando a dispersão de es-
pécies, a recolonização de áreas degradadas
e o desenvolvimento social e econômico das
populações locais. O objetivo é conciliar a con-
servação da biodiversidade e o desenvolvimen-
to socioeconômico de uma região.

Para o Vale do Paraíba, o projeto significa a
recuperação de f lorestas, entre a Serra da
Mantiqueira e a Serra do Mar, por meio de ações
que promovam o desenvolvimento econômico, soci-
al e cultural dos municípios da região.

União entre Governo e empresas cria site para descarte de eletrônicos
O Ministério do Meio Ambiente em parceria

com o Comitê de Eletrônicos do Cempre (Com-
promisso Empresarial para a Reciclagem) lan-
çaram, no mês de maio, uma página na internet
que orienta a população sobre os procedimen-
tos adequados para o descarte e a reciclagem
de produtos eletrônicos.

O site, que conta com o reconhecimento iné-
dito pelo Ministério, auxilia o consumidor na
estratégia de tornar o consumo dessas merca-
dorias um processo cícl ico, devolvendo os
produtos às empresas. A ministra do Meio Am-
biente,  Isabel la  Te ixe i ra ,  esc larece que o

hotsite fornece informações que preparam as
pessoas para a nova lei que está sendo vota-
da. Segundo ela, o novo regulamento torna de
responsabilidade do empreendedor que gera resí-
duo, recolhê-lo e dar-lhe o destino correto.

A página integra as iniciativas do convênio
assinado pela ministra para a elaboração dos
dados que apontarão as condições atuais so-
bre reciclagem de produtos do setor de ele-
trônicos no país. Isabella atribuiu a forte eco-
nomia que o Brasil vive e o alto poder de con-
sumo do povo como possíveis causas para
que o lixo eletrônico se espalhe de forma des-

controlada pelos aterros e lixões.
A iniciativa pretende ainda disponibi l izar

uma rede nacional de coleta que irá buscar es-
ses produtos na casa do consumidor, além de uma
campanha sobre produção de consumo sustentá-
vel no Brasil. No site do Cempre, empresas que
formam o comitê de eletroeletrônicos auxiliam os
consumidores o melhor meio de fazer a devolu-
ção e empresas que reciclam os resíduos
tecnológicos. Para mais detalhes sobre descarte
de pilhas, baterias, produtos eletrônicos ou para
mais informações acesse o site do Cempre:
www.cempre.org.br.

Maria Luiza
Pinto e

José Luciano
Penido, estarão

presentes no
evento em

Guaratinguetá

Divulgação

Divulgação
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American Tips

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

No one is a prophet in his own country.
Santo de casa não faz milagre.
Not all that glitters is gold.
Nem tudo que reluz é ouro.
Opportunity makes thieves.
A ocasião faz o ladrão.
Out of sight, out of mind.
Os olhos não vê, coração não sente.
Practice makes perfect.
A prática leva a perfeição.
Silence implies consent.
Quem cala consente.
Slow and steady wins the race.
Devagar se vai longe.
The early bird catches the worm.
Deus ajuda quem cedo madruga.
The last will be the first.
Os últimos serão os primeiros
The road to hell is paved with good intentions.
De boas intenções o inferno está cheio.
There’s no smoke without fire.
Onde há fumaça há fogo.
United we stand, divided we fall.
A união faz a força.
Water dropping day by day wears the hardest rock away.
Água mole pedra dura tanto bate até que fura.
When a thing is funny, search it carefully for a
hidden truth.
Toda brincadeira tem seu fundo de verdade.
While there’s life, there’s hope.
A esperança é a última que morre.
Who is worse shod, than the shoemaker’s wife.
Em casa de ferreiro, o espeto é de pau.
You can’t judge a book by its cover.
Não julgue um livro pela capa.
You get what you pay for.
O barato sai caro.

Como na edição anterior continuamos
relacionando expressões utilizadas no

cotidiano americano

“Incentivar a iniciativa privada é meta do
desenvolvimento de Pinda”, afirma Staut

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou recen-
temente uma prestação de conta das ações da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico: Indústria,
Comércio, Serviços, Turismo e Agricultura. A expla-
nação, realizada na Câmara dos Vereadores, foi fei-
ta pelo secretário de Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Staut Neto.

Staut destacou a nova mentalidade desenvolvi-
da pelo executivo e ressaltou o incentivo para a ini-
ciativa privada participar do desenvolvimento do
município. “Um dos destaques é o conjunto de ações
visando a montagem de uma incubadora tecnológica
em Pindamonhangaba”.

Staut explicou a linha de ação da Secretaria: “Em
função do alto investimento e da demora no retorno,
a opção foi por modernizar as leis, concedendo in-
centivos diferenciados por meio de benefícios fis-
cais em lei específica”, disse. Ele enumerou as van-
tagens da modernidade: alteração da denominação
para distrito empresarial, permitindo a instalação de
empresas prestadoras de serviços (as maiores ge-
radoras de emprego); incentivo à iniciativa privada
na montagem de distritos e incentivo ao mercado
imobiliário sem concorrência da Prefeitura, permitin-
do que o município invista seus recursos para obras
prioritárias na cidade.

“O sucesso na atração de novos investimentos
depende de ações firmes da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico”, avaliou.

Outro destaque foi a apresentação do novo con-
ceito de “built to suit”, fartamente utilizado nos Es-
tados Unidos, Europa e Ásia. “O conceito é utili-
zado por empresas que não querem imobilizar
em terrenos e imóveis, preferindo o aluguel. A
empresa apresenta aos ‘bilders’ a planta de

edificação de acordo com suas necessidades”,
explicou o secretário.

Ele concluiu sua apresentação falando a res-
peito dos investimentos que estão em fase de
avaliação, como uma empresa do segmento de
caldeiraria, visando o pré-sal e TAV (Trem de Alta
Velocidade), no conceito “built to suit”; a implanta-
ção de um grande centro logístico em área de 760
mil m²; a montagem de um show room em Angola,
em parceria com o Governo Federal; entre outros.

Álvaro Staut Neto,
secretário de Desenvolvimento Econômico

Divulgação/PMP

Com 140 lojas, Shopping Colinas comemora
13 anos e consolida crescimento na região
Em maio, o Shopping Colinas comemorou

13 anos de fundação, consolidando uma histó-
ria de sucesso em São José dos Campos e
região. Nesse período, o complexo de com-
pras passou por mudanças, reformas e reafir-
mou seu compromisso de oferecer as melho-
res grifes e os entretenimentos de maior quali-
dade.

Para marcar a data, o Shopping promoveu
um concerto, no Teatro Colinas, com a Orques-
tra Sinfônica de São José dos Campos, que
apresentou um repertório de músicas nacionais
e clássicos internacionais. Na sequência, os
convidados ainda participaram de um coque-
tel.

 Os 13 anos foram marcados por campanhas
inovadoras, promoções diferenciadas, shows,
peças teatrais e programação de férias. Ações
essas promovidas constantemente desde a
inauguração. Desses eventos, destacam-se os
desfiles de lançamento de coleção que movi-
mentaram a cidade, trazendo artistas e mode-
los de projeção nacional, os sorteios de car-
ros 0km em comemoração ao Dia dos Pais, a
decoração de Natal, os festivais de teatro in-
fantil e a comemoração pelo centenário da imi-
gração japonesa.

Na área comercial, o Shopping Colinas é re-
ferência na região por oferecer um mix exclu-
sivo e completo, com as principais grifes de
moda, os principais restaurantes e as melho-

res empresas de prestação de serviços. Esse
posicionamento estratégico credencia o Coli-
nas como o shopping mais charmoso da re-
gião.

Histórico
Com cerca de 140 lojas, o Shopping Coli-

nas recebe mensalmente cerca de 860 mil pes-
soas. Esse número vem crescendo constante-
mente nesses últimos anos.

Para manter o ambiente de requinte e aten-
der as expectativas dos clientes, o Shopping
investe constantemente na melhoria das insta-
lações, com reformas e ampliações. Somente
no último ano foi investido cerca de R$ 1 mi-
lhão, na modernização das instalações. Os
banheiros foram revitalizados, ficando totalmen-
te automatizados, foi criado o Espaço Família,
uma área dedicada a famílias com crianças
pequenas e mais recentemente, o Teatro Coli-
nas abriu as portas, consolidando a vocação
do Shopping Colinas em oferecer o melhor.

O Shopping Colinas funciona de segunda a
sábado, das 10h às 22h e aos domingos das
14h às 20h. A Praça de Alimentação abre a par-
tir das 11h aos domingos. Situado na Av. São
João, 2.200, possui 2.000 vagas de estaciona-
mento e uma ampla infraestrutura de serviços
como ambulatório, fraldário, correio, caixas ele-
trônicos e banca de jornais. O estacionamento
é gratuito nas primeiras duas horas. Telefone
(12) 3924-4200.
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Center Vale comemora 23 anos e inicia processo
de revitalização com investimentos de R$ 6,5 mi

Shopping apresenta as bolas oficiais das dez últimas Copas do Mundo

O CenterVale Shopping, de São José dos
Campos, comemorou 23 anos no último dia 28
de maio e para presentear seus clientes e con-
sumidores está investindo R$ 6,5 milhões em
obras de melhorias e chegada de novas lojas.
“Um grande presente de aniversário para os
frequentadores do shopping”, ressalta Marcelo
Pirani, superintendente.

Quem anda pelo  CenterVale Shopping ob-
servará que uma ala de corredores, no piso Dutra,
está toda com tapumes. Neste local, está iniciando
o projeto de revitalização. O corredor próximo à
livraria Siciliano será alargado e o shopping ganha-
rá, neste espaço, 11 novas lojas, além de novo
acesso, novo mall, novo piso, nova fachada e no-
vos sistemas hidráulico, elétrico e de iluminação.
O objetivo é a modernização do empreendimento.

Novas lojas
Entre as futuras operações estão as lojas: Tip e

Top de moda infantil e acessórios; Mr. Cat de calça-
dos; Petit de moda infantil e gestante,  acessórios e
decoração;  Mandi&Co de moda jovem, Magic  Feet
de calçados infantis; Yoggi – iorguteria;  Vivenda do
Camarão - restaurante especializado em frutos do mar
e peixes com várias unidades pelo país; Home&Cook
de acessórios para cozinha e especialidade em cozi-

nha gourmet; Burguer King - hamburgueria;  Gamaia -
especializada em artigos esportivos ,com diferencial
para esportes outdoor e esportes radicais .

Somente nestas últimas três lojas, o investimen-
to em cada um é de R$1 milhão. As inaugurações
estão previstas para o segundo semestre de 2010,
de junho a setembro. “Outros nove contratos estão
em fase de conclusão e serão anunciados em bre-
ve”, comenta Pirani.

Como parte da revitalização o shopping ainda

prioriza a realocação e modernização de lojas,
onde se incluem  as lojas Siciliano/Saraiva, CVC
Turismo, lojas Colombo, Sapataria do Futuro,
Camarão&Cia, Chilli Beans.

“Entramos no processo de revitalização, ofe-
recendo lojas inéditas. O próximo passo será a
expansão, onde será criado um novo espaço
com 6.000 m² e com 80 novas lojas”, declara
Marcelo Pirani.

Comemorando com os consumidores
Além da revitalização, o marketing do

CenterVale  Shopping finalizou uma ação espe-
cial para presentear os consumidores.

Por meio de um concurso cultural, as pesso-
as participaram contando uma experiência ines-
quecível que teve no CenterVale Shopping, nos

últimos anos.  As histórias serão anexadas num pa-
inel, ao lado do balcão de informações do shopping.
As melhores histórias ganharão prêmios que vão de
roupas a celulares, de cinema a jantar no Barbaresco.

Participam desta ação as lojas: Barbaresco,
Cinemark, Nancy Rabelo, Rei do Mate, Lucianas,
Capri, Garbo, Forum, Papel Magia, Tim Espaço Ce-
lular, Cell Store Tim, ADJI, Calvin Klein, Puket, Equus,
Le Postiche. As pessoas podem conferir as históri-
as vencedoras no site www.centervale.com.br.

Inédita e exclusiva, a exposição “As Bolas das
Copas do Mundo FIFA: 1970 - 2010” permanece
no CenterVale Shopping até o dia 05 de junho, na
Praça de Eventos. A empresa Adidas dá seqüên-
cia ao cronograma de exposições que leva, para
grandes cidades do Estado de São Paulo, as dez
bolas oficiais da marca utilizadas nos Mundiais
entre 1970 e 2006, além da Jabulani, bola que será
utilizada na Copa do Mundo da África do Sul.

A exposição dá a oportunidade ao visitante co-
nhecer mais sobre a história do campeonato, en-

tender o que cada bola
representou para a
época e conhecer a
evolução do espor-
te. Tudo pela ótica
do personagem

principal: a própria
bola de futebol.

Para se ter uma
idéia da simbologia que

envolve as bolas oficiais de cada Copa do Mun-
do, maior estrela do torneio, a bola oficial da Copa
do Mundo FIFA 2010 possui onze cores em ho-
menagem aos onze dialetos sul-africanos e aos
onze jogadores de uma equipe de futebol.
Jabulani, nome da bola de 2010, significa cele-
bração de uma nação unida, pronta para transformar
o mundo em um só.

Verde e Amarelo
Os produtos em verde e amarelo e

relacionados com a Copa do Mundo de Futebol
saíram de dentro das lojas para as vitrines. No
CenterVale Shopping, em São José dos Campos,
90% das lojas contam com algum item, seja ele
esportivo ou não.

Vão de acessórios de cabelo a esmalte, de
vestuário a calçado, de utensílio doméstico a arti-
gos esport ivos e
eletroeletrônicos. Para
este período, maio, ju-
nho e julho o CenterVale

tem a expectativa de vender 25% a mais com re-
lação a meses tradicionais. E este número pode-
rá ser maior, de acordo com o desempenho da
Seleção Brasileira no Mundial. Os corredores do
shopping ganharam um item a mais na decoração
com bandeiras de países participantes da Copa
do Mundo 2010.

Troca de Figurinhas
Uma mania nacional se faz presente também no

CenterVale Shopping: a troca de figurinhas do ál-
bum dos jogadores das seleções que participam
do mundial. Consumidores, lojistas, funcionários
administrativos do shopping, de todas as idades e
sexo estão colecionando. Para a troca de figurinha,
o CenterVale organizou horário de troca, na Praça

de Eventos: quarta-feira (das 18h às 20h)
e domingo (do meio dia às 14h).

Bolas de 1970 e 1974 Bolas de 1978 e 1982 Bolas de 1986 e 1990 Bolas de 1994 e 1998 Bolas de 2002 e 2006

Alexandre Pontes

Centro Comercial de compras foi pioneiro no Vale do Paraíba
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Emprego é Notícia
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○www.valeempregos.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

2o Tabelião de Notas moderniza seu sistema de serviços
O 2o Tabelião de Notas e Pro-

testo de Letras e Títulos, funda-
do em 1829 com filiação pelo go-
verno do Estado, é referência no
trabalho que executa em seu car-
tório situado no município de
Pindamonhangaba.

Sob a delegação de Reinaldo
Marciano desde 1991, o tabelião
conta com dezesseis funcionári-
os que realizam os serviços de
escritura, reconhecimento de fir-
ma, protesto, procuração e tes-
tamentos. De acordo com
Reinaldo, dentre as atividades que o cartório ofe-
rece, a autenticação de documentos e o reconhe-
cimento de firma são as mais procuradas.

Primando pela excelência em
seus serviços, atualmente, as
pessoas que necessitarem utili-
zar o tabelião vão encontrar um
sistema inteiramente
informatizado. “[O tabelião] Me-
lhorou muito com a
informatização, pois o sistema
hoje é mais eficiente e também
trabalhamos com auxílio de pro-
gramas.”, ressalta Reinaldo.

Praticidade para o cliente e
agilidade nos serviços são as ca-
racterísticas principais do cartó-

rio que se encontra na Avenida Coronel Fernando
Prestes, número 64 – Centro. Mais informações
(12) 3642-3755 ou (12) 36424547.

Reinaldo Marciano responsável pelo
 2º Tabelião de Notas, desde 1991

Claudia Borges

Supervisor RH – Taubaté
Desejável inglês nível avançado, fundamental

experiência generalista na área de RH.Principais ati-
vidades: educar gestores dos departamentos so-
bre o papel e as ferramentas de RH, diagnosticar
necessidades dos departamentos e apoiar gestores,
apoiar os Centros de Desenvolvimento no aprimo-
ramento de ferramentas de RH, apoiar gestores e ga-
rantir a implementação eficaz dos programas de RH.

Coordenador de RH - Resende
Ensino superior completo em Psicologia, Admi-

nistração ou áreas afins. Necessária experiência em
empresa de médio e grande porte na coordenação
de recursos humanos, com foco em gestão estraté-
gica e pessoas e disponibilidade para atuar na Re-
gião Sul Fluminense/RJ.

Engenheiro Civil - Pinda
Formação: Engenharia Civil, possuir experiência

de 7 anos em obras civis em áreas industriais, tanto
de expansões quanto de manutenções, domínio de
Auto Cad, análise de orçamentos, coordenação de
obras, inglês intermediário, elaboração de
especificações técnicas e memoriais descritivos.

Analista Fiscal - Pinda
Formação educacional com universitário completo

em Contabilidade, Direito Economia e Administração.
Idiomas: inglês intermediário desejável. Necessá-
rio conhecimento da legislação tributária, dinamis-
mo, proatividade, bom relacionamento interpessoal,
conhecimento de rotinas fiscais relacionadas a apu-
ração do Impostos de Renda e Contribuição Social,
PIS/COFINS e Transfer Pricing e ainda conhecimen-
to em Word/Excel/SAP.

Analista Jurídico - Pinda
Superior completo em  Direito, idiomas: Inglês

intermediário obrigatório e espanhol básico desejá-
vel. Possuir organização, bom relacionamento
interpessoal. Conhecimento em direito societário e
comercial e inscrição OAB.

Supervisor de Produção - Taubaté
Engenheiro ou tecnólogo, residir em Taubaté ou

região, experiência em multinacionais, de preferên-
cia em automotivas e conhecimentos: Lean
manufacturing, 6 Sigma, ISO/TS16949 e ISO14000.

Engenheiro de Processos - Taubaté
Engenheiro ou Tecnólogo, residir no Vale do

Paraíba, experiência em multinacionais, de preferên-
cia em automotivas e conhecimentos em Lean
Manufacturing/ ISO/TS16949 / ISO14000.

Web Informação

AgoraVale/PindaVale comemora 10
anos e é referência em mídia eletrônica

O Portal AgoraVale/PindaVale está comemorando a marca de dez anos de atuação
na mídia eletrônica do Vale do Paraíba. Para celebrar a data, a empresa recebeu clientes,

colaboradores e amigos em festa no Colonial Plaza Hotel.
O evento foi

coroado de su-
cesso e contou
com a presença
de diversos co-
merciantes, em-
presários, profis-
sionais da área de
comunicação, au-
toridades civis, mi-
litares e religiosas.

Emocionado,
o empresário
Carlos Marcelo
César, em nome de toda a equipe, agradeceu o
apoio de todos e firmou seu compromisso de im-
parcialidade e qualidade na informação.

Dentre as atrações realizadas, a Câmara de Ve-
readores, através do vereador Alexandre Faria (PSB)
promoveu uma homenagem ao veículo de comuni-
cação entregando um cartão de prata pela primeira
década de atuação do portal.

Juntamente com o evento, o jornal
ValeEmpresarial também esteve presente e come-
morou seu primeiro aniversário de atuação junto ao
público comercial e empresarial da região.

CMC Multimídia
Além do trabalho de informação e pres-

tação de serviços através do portal eletrô-
nico, aliado ao trabalho a CMC Multímida,
também sob a direção do empresário Carlos
Marcelo César atua na criação de uma identi-
dade visual que proporcione a visibilidade e
o conseqüente sucesso de seus clientes.

Situada em Pindamonhangaba, a CMC
realiza serviços como: desenvolvimento de
logomarcas, campanhas publicitárias, pro-
dução e vídeo, criação e manutenção de
sites, além de eventos itinerantes.
Pioneira no segmento na região, a vitrine
da empresa é a criação de websites, os
quais já somam mais de 80.

Entre as ações realizadas estão empre-
sas no ramo alimentício, na área de reven-

das, concessioná-
rias de veículos,
no terceiro setor –
igrejas, entidades
sociais e
assistenciais - e
na administração
pública – prefeitu-
ra, Estado, Exérci-
to e Estrada de
Ferro Campos do
Jordão (EFCJ).
Trabalhando com
soluções em di-

versas mídias e internet, no desenvolvimento de cam-
panhas, a empresa conta com o recurso das chama-
das campanhas em multimídia, empregando o uso de
várias ferramentas de divulgação de forma simultânea.

Criatividade, imaginação, responsabilidade e um
trabalho que atende a necessidade de cada um dos
clientes são as ferramentas utilizadas pela empre-
sa. A CMC Multimídia está localizada na Avenida
Fortunato Moreira, bairro Santana, em
Pindamonhangaba. As empresas que se interessa-
rem pelos serviços oferecidos podem obter mais
informações pelo telefone (12) 3645-2300.

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Empresário Carlos Marcelo Cesar,
esposa Rosana e Julio César Bianchi, proprietários
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Tenaris Confab investe na educação e premia
melhores alunos de Pinda

A empresa  Tenar is  Confab ,  de
Pindamonhangaba real izou,  recentemente,
mais uma edição do Prêmio por Excelência no
Estudo, premiando 200 alunos do Ensino Mé-
dio do município. A ação aconteceu pela quar-
ta vez e tem como objetivo estimular, destacar
e premiar alunos de escolas estaduais, parti-
culares e de ensino técnico do município. Cada
aluno recebeu R$ 1.000 e um certificado, face
ao desempenho escolar, no ano de 2009.

 Segundo a direção da empresa, dos 200
estudantes (85% de escolas públicas e 15%
de colégios particulares), 152 alunos contem-
plados receberam o prêmio pela primeira vez,
38, pela segunda vez e 10 pela terceira vez.

Um dos destaques é a jovem Hanna Rafaela

Estevan, de 18 anos, estudante do 2º ano de
Medicina da Famerp (Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto). Ela ganhou o prê-
mio pela terceira vez e, acredita que o incenti-
vo financeiro à impulsionou aos estudos. “Com
o dinheiro comprei um notebook, o que me aju-
dou muito nos estudos para o vestibular, não
que os livros não tenham ajudado, mas, o con-
tato direto com outros canais me possibilitou o
ingresso numa faculdade pública, claro, estu-
dei muito”, declarou.

Para ela, os alunos se sentem incentivados
e motivados a continuarem no caminho certo:
“O estudo é tudo hoje, e quando vemos em-
presas que se preocupam com isto, com o in-
centivo, com o estímulo é muito importante,

porque sempre existiu prêmios por criatividade,
esportes, mas, por desempenho escolar é raro
e a Confab proporcionou isto”, lembrou.

 Presente no evento, a diretora Regional de
Ensino, Gicele de Paiva Giudeci, afirmou que
o prêmio permite a realização de muitos so-
nhos. “Não cansamos de dizer que este é um
momento ímpar em nossa Educação: é um pri-
vilégio muito grande fazer parte do capítulo
desta história, que tem muitos capítulos... Uma
empresa renomada como a Confab, premiar e
incentivar alunos, ajudando-os a realizarem
sonhos: somos muito agradecidos”, destacou.

Novos projetos
Na ocasião, a Confab lançou o “Programa

Agente histórico” – que visa formar 20 estudan-
tes do Ensino Médio, no curso de Restauro,
no museu a Céu Aberto de São Paulo.

De acordo com a empresa, esses estudan-
tes atuarão na restauração do Palacete 10 de
julho – que está sendo recuperado, por meio
de uma parceria entre a prefeitura de Pinda, a
Tenaris  Confab e o Ministério da Cultura.

Participaram do evento o vice presidente da
Tenaris Confab, Tulio Chipoletti, o diretor de Re-
lações Industriais da empresa, Nicolas Serra,
o prefeito João Ribeiro, a Secretária de Edu-
cação e Cul tura de Pinda,  Bárbara Zeni ta
Macedo, entre outros.

João Ribeiro, Giceli Giúdice, Túlio Chipoletti, professora Babi e Nicolas Serra

Akim/AgoraVale
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Em expansão, Alvo Segurança pretende triplicar
o número de funcionários

Há três anos no mercado, prestando serviços no
ramo da segurança social, a empresa ALVO já está
em processo de finalização das exigências neces-
sárias para dar início à nova etapa que permitirá a
expansão de suas atividades.

Inaugurada em maio de 2007, a empresa tem
como proprietário Marcelo Oliveira, que viu a opor-
tunidade de abrir um negócio que unisse seus 20
anos de experiência na polícia e atendesse às ne-
cessidades da cidade. Atualmente, a empresa dis-
põe de segurança eletrônica, instalação e
monitoramento de alarmes, instalação de cerca elé-
trica, instalação e monitoramento de câmeras, segu-
rança pessoal, segurança de eventos e zeladoria
patrimonial, contando com 15 postos que atendem
além de Pinda, as cidades de Cruzeiro, São José
dos Campos e Campos do Jordão.

Ampliando suas possibilidades, o objetivo é ofe-
recer, além dos serviços já disponíveis, atividades
no setor de vigilância com a criação de uma empre-
sa de funcionamento paralelo. A exigência de haver
essa distinção entre segurança e vigilância vem da
Polícia Federal, que desde o ano passado auxilia
no processo de regularização para que a prestadora
dos novos serviços inicie suas atividades.

Atualmente com 90 funcionários diretos, a expan-
são irá abrir oportunidade para novos empregos e pos-
sivelmente esse número poderá triplicar, afirma Marce-
lo. Segundo ele, a meta para a conclusão do proces-
so é julho, pois todos os documentos necessários en-

caminhados para Brasília já foram aprovados.
Dado início às atividades de vigilância, a fi-

nalidade é criar o grupo ALVO, para que a em-
presa, instalada no mesmo prédio, possa focar
em diversos setores do ramo. Com os novos
serviços, o grupo pretende atender a área que,
de acordo com Marcelo, é carente na região: o
trabalho com homens armados. Além disso, pas-
sam a oferecer a possibilidade das grandes in-
dústrias do município contratarem a empresa ao
invés das prestadoras de serviços vindas de São
Paulo. O novo setor da ALVO abre mais possibi-
lidades para a empresa e também para os clientes
que procuram por segurança.

“Hoje investir em segurança é um mal necessá-
rio e estamos aqui para atender as pessoas que por
se sentirem inseguras procuram as empresas priva-

das .”, explica o proprietário.
A ALVO SEGURANÇA ESPECIAL está localizada

em Pinda, na rua Marechal Deodoro da Fonseca,
número 112. Para mais informações o telefone da
empresa é (12) 3645-6641.

Curso utiliza bicicleta para inserir
jovens no mercado de trabalho

O Governo do Estado de São Paulo está pro-
movendo um projeto no qual jovens da rede esta-
dual de ensino aprendem técnicas de manutenção
e montagem de bicicletas, ao mesmo tempo em
que se absorve noções de ética,
empreendedorismo e atendimento ao cliente. Em
uma oficina montada na sala de aula de uma escola

do município de São José dos Campos, já são 24
os adolescentes participantes do projeto “Pedalan-
do e Aprendendo”. Até agora, os jovens que con-
quistaram o certificado do curso somam 729 no Es-
tado. O curso, ministrado pelo professor Daniel de
Sousa visa inserir o participante no mercado de tra-
balho por meio da busca de novos desafios.

Marcelo  Oliveira responsável pela Alvo Segurança prevê
expansão da empresa no Vale do Paraíba

Claudia Borges
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Manoela Berthoud e Costa comemora 3 anos dia 04-06-2010 Filha de João Batista da
Costa ( prop. Casa das Chaves) e Rogilsa Aline Berthoud Da Costa (prop. Manoela Baby)

Nina, Carlos Marcelo, Hélio (Rotary) e Ademir Cesar

Miguel Sampaio, Antonio Jorge Carlos Marcelo, Paulo Skaf e Albertino (CIESP)

Adriano, Bia, Telrose e Jeremias, Spozino (Sabesp) e Elite (Ótima FM)

Valéria e cap. Hamilton, ten. cel. Marcos Renzeti e Débora Renzeti
e Maria Helena e gen. Roberto Peternelli (Exército Brasileiro)

Carlos André, Santo Logato, Nelson Logato, Marcelo Santos e Álvaro Staut

Paulo Alexandre Barbosa, Aloísio Nunes, Geraldo Alckmin, Rogério, José Serra e o
empresário Pindense Roderley Mioto na inauguração Centro e Atendimento

Comunitário da Canção Nova, em Cachoeira Paulista

Sonia Veloso, Myriam Alckmin, Tabatha
Coiffer e vereador Abdala Salomão

Ramiro Fonseca (Estapar) e Zélia,
 em evento no Espaço Mulher

Comemoração 10 anos Portal AgoraVale/PindaVale
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Investimento Recorde

Novelis investirá US$ 300 milhões na expansão
das operações de laminação de alumínio em Pinda

Novos investimentos e equipamentos aumentam em 50% a produção da planta; previsão de funcionamento é para 2012. A Novelis, líder mundial em
laminados de alumínio e reciclagem de latas para bebidas, acaba de anunciar que vai investir cerca de US$ 300 milhões na expansão das operações de

laminação de alumínio em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. O investimento é uma resposta à demanda crescente para seus produtos na América do Sul.

 Essa expansão aumentará a ca-
pacidade de produção da fábrica em
mais de 50%, para cerca de 600.000
toneladas métricas de chapas de
alumínio por ano.  O projeto, que in-
clui o acréscimo de um terceiro
laminador a frio, um novo centro de
fundição de placas, um novo forno
de pré-aquecimento para o
laminador a quente e várias
melhorias auxiliares, está previsto
para entrar em funcionamento no fi-
nal de 2012.

“Esperamos forte demanda por
nossos produtos na América do Sul,
especialmente para chapas para la-
tas de bebidas”, disse Phil Martens,
Presidente e COO, Novelis Inc. “Re-
ceitas crescentes per capita e mu-
danças no comportamento dos con-
sumidores estão orientando o crescimento de dois
dígitos na demanda por latas para bebidas. Muitos
dos nossos clientes na América do Sul estão acele-
rando seus investimentos em instalações de fabri-
cação de latas de alumínio e nossa expansão em
Pindamonhangaba nos permitirá ficarmos à frente
dessa demanda.”

Para o prefeito, João Ribeiro (PPS), ter uma fá-
brica desse porte no município é essencial para o
crescimento econômico. “O investimento anunciado
trás para Pinda um crescimento na área industrial,
pois sendo uma fábrica de grande porte, teremos
uma maior visibilidade e mais empregos”.

Alta em 2009
De acordo com a Abralatas (Associação Brasilei-

ra de Fabricantes de Latas Altamente Recicláveis),
as vendas de latas de alumínio no Brasil cresceram
11,7% em 2009, representando um consumo de 14,8
bilhões de unidades ou 40,5 milhões de latas de
alumínio por dia.

“Esse é o maior investimento isolado de capital
que a Novelis faz desde sua criação há cinco anos”,
disse Martens. “Esse investimento reflete a posição
financeira reforçada da companhia, que nos permite
fazer investimentos estratégicos significativos para
dar suporte ao nosso crescimento futuro.”

Sobre a Novelis no Brasil
A Novelis é a principal produtora de produtos

laminados de alumínio plano na América do Sul. As
instalações em Pindamonhangaba formam um com-
plexo de laminação a frio, laminação a quente, fun-
dição e de reciclagem localizado no Estado de São
Paulo, a meio caminho entre as principais cidades

do país: São Paulo e Rio de Janeiro.
A empresa também opera uma fábrica de folhas

de alumínio em Santo André (SP), duas fábricas de
alumínio primário em Ouro Preto (MG) e Aratu (BA) e
nove usinas hidroelétricas localizadas em todo o
Estado de Minas Gerais.

Brasil lidera rankig
A lata de alumínio é também uma história de su-

cesso em reciclagem no Brasil, onde a taxa de
reciclagem está estimada atualmente em mais de
91%, colocando o país entre os líderes mundiais
em reciclagem de latas para bebidas. A Novelis é a
maior recicladora de latas de alumínio da América

do Sul, tendo processado cerca de
8 bilhões de latas em 2009, com be-
nefícios tanto econômicos quanto
ambientais.

“A Novelis tem tido uma presen-
ça duradoura e mutuamente benéfi-
ca no Brasil”, disse Alexandre
Almeida, Presidente da Novelis
América do Sul.  “Esse investimen-
to é a evidência adicional do nosso
comprometimento com a região e
da nossa parceria continuada com
o Brasil em seu crescimento eco-
nômico”.

Sobre a Novelis Inc.
 A Novelis Inc. é líder global em

produtos laminados de alumínio e
em reciclagem de latas de alumínio
para bebidas. A companhia atua em
mais de 11 países, tem cerca de

12.000 funcionários e registrou receitas de US$ 10,2
bilhões no Ano Fiscal de 2009.  A companhia forne-
ce chapas e produtos de folha de alumínio de quali-
dade nobre para toda a América do Norte, América
do Sul, Europa e Ásia e no Brasil opera quarto fábri-
cas e nove usinas hidroelétricas.

A empresa é subsidiária da Hindalco Industries
Limite (BSE: HINDALCO), um dos maiores produto-
res integrados de alumínio da Ásia e parte do grupo
multinacional Adita Bela.

Declarações com os olhos no futuro
As declarações apresentadas neste release e

que descrevem as intenções, expectativas ou prog-
nósticos da Novelis podem ser consideradas como
declarações com os olhos no futuro no contexto da
legislação de títulos mobiliários.

 Os exemplos de declarações com os olhos no
futuro incluem as referências à habilidade da Novelis
em expandir a capacidade da fábrica de
Pindamonhangaba em mais de 50%. A Novelis aler-
ta que, por sua natureza, as declarações com os
olhos no futuro envolvem riscos e incertezas.

“Não é nossa intenção, e nós nos desobrigamos
de qualquer ação no sentido de atualizar essas de-
clarações, seja como resultado de novas informa-
ções, eventos futuros ou qualquer outra ocorrência.
Os fatores de risco importantes que poderiam afetar
os resultados estão incluídos na seção “Fatores de
Risco” em nosso Relatório Trimestral no Formulário
10-Q para o trimestre encerrado em 31 de dezem-
bro de 2009 e em nosso Relatório Anual no Formulá-
rio 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março
de 2009", afirma a empresa.

Alexandre Almeida,
presidente da Novelis América do Sul

Divulgação

Centro de Reciclagem será ampliado com investimentos da Novelis em Pindamonhangaba

Divulgação


