De olho na segurança, Ministro projeta São
Taubaté discute regras
José como cidade
para bares da periferia subsede para Copa 2014
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Universidade de
Taubaté empossará
novo reitor em julho
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Especial Indústria

Estação de Reuso de Água é ação inédita
da Tenaris Confab

Roberto Faria

A Tenaris Confab de Pindamonhangaba lançou recentemente uma nova modalidade de ação em seu Sistema de Gestão
Ambiental: inaugurou uma inédita Estação de Reuso de Água.
Com investimento superior a R$ 1 milhão, a empresa demonstra incrível comprometimento com o meio ambiente, fazendo
além do exigido pela legislação ambiental em vigor.
O ValeEmpresarial conferiu as atividades da estação inaugurada e traz nesta edição o Especial Indústria, mostrando
detalhes dessa enaltecida prática, que serve de exemplo para
as empresas do Vale do Paraíba.
Especial Indústria – Páginas 08 e 09
Aspecto da
estação de
tratamento da
empresa que
reutilizará
grande parte
da água em
sua planta

Expovap 2010 espera
bons negócios em Pinda
Sob a organização do Sindicato Rural de
Pindamonhangaba, a Expovap 2010 espera a realização de bons negócios para o público da região.
Bons shows, rodeio profissional de alto nível, torneio leiteiro de qualidade e variada exposição de
animais são algumas das atrações da festa. A entidade é presidida pelo empresário e pecuarista
Jeferson Tadeu de Barros, que conta com total apoio
de sua diretoria.
PÁGINA 13

Lucas Lacaz Ruiz/A13
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Rainha e Princesa da Expovap 2010

Ciesp discutiu futuro logístico
do Vale na 9ª Logisvale em São José
Rebatizada como Logisvale Internacional –
Feira da Indústria, Serviços e Comércio Exterior
do Vale do Paraíba, a feira foi realizada no Parque
Tecnológico de São José dos Campos e focou
três importantes setores das indústrias de maior
força na região: aeroespacial e defesa, automotivo
e saúde.
Com mais de 50 expositores e com recorde
de visitação, o evento contou com a participação
da indústria e do setor de serviços, além das empresas que atuam nas áreas de transporte, logística
e comércio internacional.
PÁGINA 07

Leitores ressaltam
trabalho profissional
do ValeEmpresarial
PÁGINA 11
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O novo perfil dos profissionais
de Recursos Humanos
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Com a chegada de mais uma Copa do Mundo é
perfeitamente possível percebermos que as seleções dos diversos países que participam do torneio
estão cada vez mais preparadas.
Escretes que antigamente não representavam
nenhum perigo aos favoritos, hoje jogam em pé de
igualdade com os demais.
Para vencer esses obstáculos, muitos técnicos
estão buscando inspiração nas empresas que estão obtendo sucesso no caminho da excelência
empresarial e da competitividade.
Dunga, técnico da seleção brasileira, não foge à
regra, no período que antecedeu a Copa do Mundo
ele buscou através da leitura de livros e palestras
com especialistas, ferramentas que pudessem dotar
seus jogadores da energia positiva e disposição para
vencer as barreiras que certamente irão encontrar.
Um dos livros que muito está lhe ajudando nesta
empreitada é “O Futuro da Humanidade”, do psiquiatra paulista Augusto Cury – que já vendeu 11 milhões de unidades no Brasil.
Em entrevista ao programa Fantástico, da Rede
Globo de televisão, Dunga falou coisas que mostram o que tem aprendido nos livros de autoajuda,
dentre elas a seguinte frase: “Ao cumprimentarmos uma
pessoa nós estamos ajudando ela e nos ajudando,
porque ela nos transmite energia positiva, vibração”.
Numa conversa com Augusto Cury, autor do livro, Dunga citou a palavra comprometimento 14 vezes. Ou seja, o comprometimento, a seu ver, é a
base de tudo. Suas últimas entrevistas mostram como
ele tem se preparado para enfrentar o desafio de
comandar uma equipe vencedora.
São frases que citam a importância do foco no
trabalho e, principalmente, a necessidade de não
perder de vista o que foi planejado.
“Acho que em todos os setores, podemos achar
os pontos positivos e negativos, não estamos aqui
para achar desculpas e sim soluções”, comenta o
técnico da seleção brasileira de futebol.
Finalizando, gostaríamos de dizer que tudo isso
foi escrito antes da partida entre Brasil e Coréia do
Norte, jogo “morno” e sem criatividade.
Placar de 2 x 1, resultado pequeno para uma
seleção que busca grandes vitórias
Mas, vamos nos conformar, a história tem nos
mostrado que a maioria das conquistas não são
obtidas através de revoluções. O caminho mais seguro é o da evolução, é o crescimento diário, passo a passo. Por isso, desejamos boa sorte ao Dunga
e a Seleção Brasileira. Que o Brasil tenha muito sucesso na Copa do Mundo.
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Em busca do hexa
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Editorial

(*) Celso Eduardo da
Silva
Divulgação
O perfil do profissional de RecurCom a mudança de atuação, a área
sos Humanos, que surgiu no início
de Recursos Humanos deve contar
dos anos 70, foi se modificando com
com parceiros operacionais para reo tempo, recebendo os impactos
alização dos processos pertinentes
das mudanças sociais, econômicas,
à processamento de folha de papolíticas e tecnológicas no decorgamento, seleção e treinamentos,
rer dos anos. A Área de Recursos
ficando o direcionamento estratégiHumanos viu-se obrigada, graças á
co por conta do profissional de RH
abertura de mercado, focar suas
da empresa. O profissional de Reações no desenvolvimento de pescursos Humanos, através de suas
soas, remuneração, tecnologia da
habilidades e sua nova característiInformação, comunicações, clima,
ca, poderá direcionar e valorizar a
competências e muitas outras, pocapacitação e evolução humana
rém, atravessaram momentos dramáticos de voltando para obtenção de resultados, através de
Reengenharia, Downsizing e da Terceirização reali- técnicas e ferramentas que mensurem a necessidazada com parceiros, que posso chamar de aventu- de da formação técnica para os colaboradores alreiros, sem qualquer expertise na operação. Hoje o cançarem resultados satisfatórios. Após a exposimercado exige destes profissionais um perfil estra- ção das tendências de mercado em relação aos
tégico dentro das organizações, voltada efetivamente profissionais ligados aos Recursos Humanos, levo
para a gestão de pessoas e equipes, contribuindo os senhores a uma reflexão sobre esta área em sua
para os resultados das empresas, a partir de uma empresa ou ao próprio profissional, fazendo as seconsciência de que sem pessoas qualificadas e guintes perguntas:
motivadas, a organização jamais terá sucesso. As
O profissional de Recursos Humanos está precaracterísticas deste profissional devem incluir com- parado para realizar projetos que visam o desenpetências nas áreas técnicas internas de RH como: volvimento de seus colaboradores e, em
desenvolvimento de recursos humanos e de remu- consequência, os bons resultados de sua
neração e administração de recursos humanos. In- empresa?Você, como profissional de recursos hucluem-se também as atividades de planejamento; manos, já realizou projetos que objetivam alcançar
recrutamento; seleção; treinamento; avaliação de de- bons resultados para empresa, através do comprosempenho; competências e potencial; desenvolvi- metimento e motivação dos colaboradores?
mento de lideres; cargos e salários; benefícios e
Se isto nunca ocorreu é hora de direcionar
relações trabalhistas. Conhecer profundamente o suas ações para este perfil, pois o mercado tencore business da empresa é fundamental. Sua atua- de a ser veloz e, principalmente, seus concorção deve estar pautada como agente conciliador, rentes. A falta de políticas bem definidas de reque através de sua habilidade e conhecimento cursos humanos poderá levar a empresa perder
tecnológico dará suporte e estrutura para evolução grandes talentos para o mercado e a busca de
dos colaboradores de diversos níveis da empresa por um novo talento e sua capacitação envolvem
em busca de resultados. Não podemos deixar de custos diretos e indiretos. Aos profissionais de
citar a necessidade do conhecimento em legisla- Recursos Humanos que não observam esta tenção trabalhista, que por muitas vezes oneram as dência, dificilmente poderão criar planos de conempresas, mesmo que este trabalho seja distribuí- tingência que visam á retenção e desenvolvimento
do para empresas parceiras especializadas em desses e aos resultados da empresa. A estes
questões específicas. Nos anos 90, após a abertura profissionais, sugiro atualizar-se, ao invés de doar
do mercado internacional, as empresas, para atingi- seus esforços para o trabalho que não traz resulrem um nível maior de competitividade, passaram a tados (operacional). Foque na estratégia e desenperceber que o fator humano seria o maior diferen- volva ferramentas que tragam retorno a organizacial ou causador das mudanças visando alcançar ção. Aos empresários que ainda não investiram
resultados. A partir disto, a atuação dos Recursos em seus profissionais de Recursos Humanos,
Humanos passou a ser fundamental no avanço do direcionem parte de seu capital para desenvolvêdesenvolvimento profissional, passando a valorizar lo ou convidem empresas ou profissionais que
as pessoas dentro de um processo de performance. possam mudar esta realidade.
* Celso Eduardo da Silva
Diretor Executivo da BAZZ Estratégia e Operação de RH e Professor da Anhanguera Educacional

Sérgio Louza da Dokar é
homenageado pela Câmara
O empresário e diretor da Dokar (Concessionário da
Volskwagen em Pindamonhangaba), Sérgio dos Santos Louza,
recebeu em Sessão Especial uma homenagem da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba. A indicação da honraria foi
de autoria do vereador Abdala Salomão Neto (PSDB). O empresário recebeu um cartão de prata e agradeceu pelo reconhecimento fruto de seu trabalho. O evento foi acompanhado por familiares e amigos e funcionários da empresa Dokar.
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Com grandes instalações que vão além das salas de aula, somadas a uma infra-estrutura
e equipe pedagógica preparada para receber seus alunos, o Colégio Objetivo Pinda apresenta
como conduz seu trabalho na formação de pessoas preparadas para o mercado de trabalho,
vestibular e convívio ético na sociedade.
Claudia Borges

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Com 20 anos em Pinda, Colégio
Objetivo é excelência em ensino
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A unidade dispõe de áreas que vão desde o
berçário até o ensino fundamental e ensino médio
pré-vestibular. O colégio ainda conta com uma parceria junto à Universidade Paulista, Unip, que o torna pólo da instituição, disponibilizando cursos de
graduação e pós-graduação à distância. A novidade
é que recentemente o OBJETIVO recebeu a aprovação de três cursos de níveis técnicos que são
novidade no Brasil, todos aprovados, registrados e
publicados no Diário Oficial. Sendo eles: controle
da qualidade, gestão de administração gestão e
ambiental.
Contendo um sistema eficaz, a unidade Pinda se
diferencia no requisito contextualização de teorias,
trabalhando e justificando por meio das aulas em
laboratório, o conteúdo dado em sala. Desse modo,
o aluno passa a compreender a matéria, o que facilita a aplicação e melhora seu desempenho.
A equipe pedagógica é reconhecidamente uma
das melhores do país.
O Colégio Objetivo Pinda destacou-se recentemente por ser a primeira unidade do Brasil, representando a rede, ao conquistar o primeiro lugar no
campeonato mundial do Japão em tecnologia na área
de robótica e em quarto lugar no mundo em pesquisa em robótica, justificando a credibilidade e a eficácia do sistema.
O diretor da unidade, Antônio José Hinz, define
o método como “um ponto fora da curva”, ou seja,
um ensino diferenciado perante os demais.
Hinz também ressalta a preocupação da institui-

Unidade infantil do Objetivo localizado no bairro do Lessa

○

○

Antonio Hinz, diretor do colégio Objetivo em Pinda

ção com a formação de um cidadão completo em
seus princípios, preservando a ética, o meio ambiente, inserido na sociedade e família. Para isso, o
colégio desenvolve atividades que promovam noções de regra, comportamento, respeito, trabalho
em equipe, projetos de robótica, leitura e interpretação de textos, projetos de meio ambiente com
tecnologia de estudos meteorológicos, astronomia
e projeto áudio e vídeo para desenvolver expressão oral corporal.
Transferir conhecimento é o compromisso do
OBJETIVO, e as pesquisas de satisfação dos alunos com a escola apontam o resultado de um trabalho bem desempenhado. A média registrada entre
os quesitos esclarecimento de dúvidas pelos professores, apresentação com clareza do conteúdo,
disciplina mantida em sala de aula e relacionamento
cordial foi de 92%.
São ao todo 450 alunos na unidade, que está há
20 anos no município. Os números contabilizam
100% de aprovação do aluno OBJETIVO do terceiro
ano do ensino médio para a faculdade. “Para o aluno que estiver a fim de ser um profissional correto,
ético, com fundamentos e base para desenvolver o
que ele desejar, pode vir para o nosso colégio.”,
assegurou Hinz.
As matrículas ficam disponíveis o ano todo. Para
os interessados o Colégio Objetivo Pinda fica na
Av. Antonio Cozzi, no 97, bairro Lessa. Mais informações pelo telefone (12) 3644-3636 ou pelo site
www.objetivopinda.com.br.
Claudia Borges
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O empresário Benjamin Steinbruch assumiu
o cargo de presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Steinbruch é diretor-presidente da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e do
grupo Vicunha.
Já a presidência do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp) será ocupada
pelo presidente da Technotex Ltda. e do Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São
Paulo (Sinditêxtil-SP), Rafael Cervone.
Os dois empresários assumiram as entidades em substituição a Paulo Skaf, que se licenciou dos cargos para concorrer ao governo do Estado de São Paulo, pelo PSB.
Mesmo com a divisão na direção das duas
entidades, a bandeira da Fiesp e do Ciesp
continuará a mesma: construir um ambiente favorável, oportuno e competitivo para as indústrias do País, além de dar continuidade às negociações sobre redução da carga tributária,
queda nos juros e realização das reformas estruturais, gargalos que tanto inibem o desenvolvimento industrial brasileiro.
Envie notas e sugestões para o e-mail
contato@valeempresarial.com.br
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Benjamin Steinbruch, Paulo Skaf e Rafael Cervone
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Steinbruch e Cervone
assumem as presidências
da Fiesp e do Ciesp
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A Câmara Municipal de Taubaté, através do Presidente Henrique Nunes entregará o título de cidadão taubateano ao cônego Geraldo Carlos da Silva,
carinhosamente conhecido com Padre Geraldo, que
durante muitos anos atuou nas paróquias da cidade
e atualmente comanda a Paróquia São Vicente de
Paula, em Pindamonhangaba. Ele é presidente da
Fundação Dom José Antonio do Couto, entidade que
pertence à Diocese de Taubaté e que tem por finalidade prestar assistência social, religiosa,
evangelizadora e cultural por meio da divulgação
falada, escrita, bem como pela formação das vocações religiosas.
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Padre Geraldo: Cidadão Taubateano
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O Deputado Estadual Padre Afonso Lobato (PV)
comemorou recentemente a liberação de mais R$
775 mil reais para os orçamentos de dez prefeituras
da região. Os recursos são destinados para a compra de equipamentos de saúde e beneficiam as cidades: Bananal, Guaratinguetá, Igaratá, Lagoinha,
Lorena, Monteiro Lobato, Piquete, Queluz, Roseira
e Silveiras.

Destaque Empresarial
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Padre Afonso: mais recursos para a região
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Política na Região
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Construtora Reflora investe no Altos
de Santana em Pindamonhangaba
Conceituada na região, a construtora Reflora
está investindo entre outros empreendimentos no
Altos de Santana, com apartamentos na região
do Santana, próximo ao supermercado SEMAR,
na Av. São João Bosco.
O maior diferencial da construtora está na preocupação com o bem-estar de seus clientes. A
Reflora procura a melhor localização para suas
obras e desenvolve projetos modernos e funcionais aliados a áreas verdes e de lazer, o que
garante ainda mais qualidade de vida aos seus
moradores.

A construtora conta com um histórico de mais
de 200 mil m² de área construída e 1.150 unidades habitacionais entregues com total sucesso.
O residencial Altos de Santana apresenta apartamentos com 47m² de área útil, sendo dois dormitórios, sala dois ambientes, cozinha, área de
serviço e uma vaga de garagem. As unidades
apresentam custos a partir de R$ 65.500,00 com
subsídios de até R$ 17.000,00.
O empreendimento apresenta completa área
de lazer e é constituído de três torres com um
total de 65 unidades numa área de 10 mil m².
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Qualificação Profissional

Com novos cursos, FATEC Pinda recebe obras de ampliação
Empresas da cidade auxiliam poder público na formação de mão de obra qualificada
Divulgação/PMP

A Prefeitura de Pindamonhangaba está
ampliando o prédio da Fatec (Faculdade
de Tecnologia) da cidade, para atender a
demanda por vagas. A obra, que teve início em abril, deve ser finalizada em julho, para ser utilizada no segundo semestre.
“A Fatec vem oferecendo novos cursos, como o de solda, que está começando agora, então o espaço físico também precisava ser ampliado. Estamos
fazendo novas salas de aula,
consequentemente, mais banheiros, todos adequados a portadores de necessidades especiais, e terminaremos a obra
até o fim de julho, para que as novas salas possam ser utilizadas no segundo semestre letivo”, salientou o engenheiro Obras de ampliação em ritmo acelerado devem ser concluídas em julho
Kennedy Flores, da Secretaria de Obras local.
indústria da região e aumenta as oportunidades no
Segundo o engenheiro, as obras de ampliação mercado de trabalho aos estudantes”, comenta
da Fatec mostram que a administração municipal tem Kennedy.
o foco na educação e na inclusão social, proporcioA Fatec foi implantada em Pinda, às margens da
nando à população a chance de uma formação su- rodovia SP-62 (Pinda/Moreira) - trecho vereador Abel
perior e, mais que isso, de uma oportunidade no Fabrício Dias, em 2006, com 40 vagas para o curso
mercado de trabalho. “A Prefeitura tem o interesse de Metalurgia. O projeto é fruto da parceria entre a
de melhorar a condição de atuação do município, Prefeitura, Governo do Estado e indústrias da cidaatendendo às indústrias com mão de obra qualifica- de. “Desde o início do projeto, contamos com o
da e oferecendo oportunidades de capacitação às apoio das indústrias de Pinda, sobretudo Villares e
pessoas. Isso atrai mais investimentos, capacita à Confab, que nos ajudaram a definir o curso mais

apropriado para nosso município. Depois
elas nos apoiaram na elaboração da grade curricular, permitindo que oferecêssemos um curso que formasse profissionais
com o perfil procurado por essas empresas. Depois da implantação do curso,
elas continuaram nos auxiliando, com doação de recursos, espaços para aulas e
até mesmo professores. Esse comprometimento foi fundamental para que a
Fatec se tornasse realidade em Pinda”,
afirmou o prefeito João Ribeiro.

Caçapava oferece cursos
profissionalizantes gratuitos
A Secretaria Municipal de Educação
de Caçapava, por meio da Seção de
Cursos Profissionalizantes está oferecendo cursos gratuitos de qualificação. Os cursos oferecidos são: Desenhista Copista - 120h (tarde); Operador de Telemarketing - 40h (noite) e Recepcionista
- 40h (tarde).
Para se inscrever é necessário ter mais de 16
anos e possuir o ensino fundamental completo, apresentando no ato da inscrição o RG, CPF e comprovante de escolaridade. O critério de classificação é
sorteio. Durante o ano são realizados vários projetos com oferta de cursos gratuitos certificados pelo
SENAI.

AMBGEO inicia atividades no setor ambiental Taubaté doa áreas para
em busca de soluções empresariais
empresas e prevê
geração de empregos

Com início em janeiro deste ano, a empresa de tratar de áreas contaminadas, com estudos de
consultoria e engenharia de meio ambiente, passivo ambiental.
AMBGEO, reúne o conhecimento de profissionais
A empresa conta com uma equipe de alto níatualizados com a promoção do desenvolvimento vel profissional em constante aperfeiçoamento
sustentável das atividades empresariais. O empre- para acompanhar o mercado. “As áreas de atuaendimento presta serviços auxiliando os empresári- ção estão divididas em diferentes segmentos,
os do ramo industrial a se adequarem às normas cada uma atuando de forma integrada com as deambientais, de maneira que os interesses do clien- mais. Assim, em todos os serviços prestados há
Claudia Borges um
te se aliem aos propóenfoque
sitos da empresa.
multidisciplinar”, resLocalizada no munisalta Fabrício.
cípio de PindamonhanDe acordo com ele,
gaba, o engenheiro
as cidades atendidas
ambiental e responsáatualmente
pela
vel pelo departamento
AMBGEO comportam
técnico da AMBGEO,
os municípios do Vale
Fabricio Cruz, explica
do Paraíba, Litoral Norque a importância de
te e Baixada Santista,
uma empresa voltada
Serra da Mantiqueira e
para prestações de
grande São Paulo.
serviços ambientais no
Estar em harmonia
Vale se deve em racom os ecossistemas,
zão desta ser uma área
controlando, adequanem expansão, já que Rafael e Fabrício comandam a AMBGEO
do e recuperando o
as leis ambientais na região estão começando a se impacto das atividades industriais é o compromisdestacar, exigindo do empresário a regularização so da companhia. Os clientes que necessitarem
de sua indústria perante os órgãos ambientais.
de soluções, por meio da busca constante por
Os serviços disponibilizados apresentam tecnologia e evolução profissional podem entrar
licenciamento ambiental em geral, reserva legal, em contato com a AMBGEO pelo telefone (12)
topografia, regularização de postos de combustí- 3643-1570.
veis, destinação de resíduos sólidos industriais,
O escritório da empresa fica na rua Pinheiro
racionalização na exploração de recursos hídricos da Silva , nº 359, bairro Boa Vista. Para mais incomo reuso de água, estações de tratamento de formações acesse o site: www.ambgeo.com. Para
água e estações de tratamento de efluentes in- mais
informações
acesse
o
site:
dustriais, além de um departamento exclusivo para www.ambgeo.com.

A Câmara de Taubaté aprovou recentemente
em Sessão Ordinária, três projetos de lei do Executivo que prevê a doação de áreas a empresas,
que prometem gerar 142 vagas de emprego no
município.
As empresas beneficiadas com o incentivo
são: Elevadores Villarta (que atua no ramo de elevadores e escaladas rolantes e receberá um terreno na área industrial do Piracangaguá), a fabricante de tintas e vernizes F & L Comercial (que
deve instalar sua empresa no bairro do Uma) e o
Instituto Nacional de Processos de Embalagens
Vazias – Inpev (que terá autorização para sublocar o terreno que havia sido doado pela Prefeitura à empresa Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plástico).
Novo shopping
A Câmara aprovou o envio à Prefeitura do relatório final da CEE (Comissão Especial de Estudos)
que analisou a situação do terreno doado à empresa Vega para a construção do shopping Via Vale.
Para realizar a avaliação da concessão, a comissão, formada pelos vereadores Henrique
Nunes (PV), Mário Ortiz (DEM) e Luizinho da Farmácia (PR), havia solicitado cópias de documentos oficiais, correspondências trocadas entre Prefeitura e empresa e alterações contratuais.
A CEE, após análise dos documentos, não
constatou irregularidades no processo de doação,
porém confirmou que a empresa Vega é uma
estruturadora de negócios e não tem condições
financeiras de arcar com os custos da obra.
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Promoções do Comércio

Comércio de Taubaté e Shopping de Guará
contemplaram ganhadores de promoções
A Associação Comercial de Taubaté (ACIT) e o Burity Shopping de Guaratinguetá contemplaram
neste mês os ganhadores de campanhas promocionais realizados entre os consumidores.
Shopping premiou com carro 0 km
Fazendo parte da promoção “Copa de Prê- sábado, das 12h às 22h e domingos das 13h
mios” do Burity Shopping de Guaratinguetá, foi às 20h.
sorteado na Praça de Eventos do centro de
O Buriti Shopping funciona em seu horário Cupom é sorteado na sede Acit
compra o veículo Peugeot 207 contemplando normal, de segunda-feira a sábado: das 10h00 os foram uma TV LCD 32, um Playstation 3 e
a consumidora Maria Salete Martins, moradora às 22h00. Nos domingos e feriados, as lojas um ano de academia. Já sua mulher ganhou
de Guaratinguetá. Mais de 50 mil cupons que abrem das 14h00 às 20h00 e a Praça de Ali- u m p a r d e s a p a t o s , u m k i t b á s i c o d e
maquiagem e uma bolsa.
foram depositados nas urnas espalhadas pelo mentação, das 11h00 às 22h00.
Caso a escolha do ganhador favorecesse a
shopping.
mulher, os prêmios seriam um notebook, um
ACIT premiou vencedor da
O Burity Shopping está no clima de Copa
vale-compras no valor de R$ 1.500,00, em uma
campanha do Dia dos Namorados
do Mundo e oferece a seus clientes outra promoção: Caneca Térmica da Copa. A cada R$
A ACIT (Associação Comercial e Industrial loja de sapatos ou roupas, e seis meses de
50,00 em compras + R$ 7,00 em dinheiro o cli- de Taubaté) sorteou o premiado da Campanha salão de cabeleireiro equivalente a R$ 100,00
ente leva um dos três modelos colecionáveis Amor Maior Que o Meu, realizada para fomen- por mês. Já o homem ganharia um par de chuda Caneca Térmica da Copa, para torcer pelo tar as vendas no comércio de Taubaté, durante o teira, uma camisa de futebol e uma mochila.
O vendedor que efetuou a venda ao consuBrasil.
período de compras para o Dia dos Namorados.
O g a n h a d o r f o i o c o n s u m i d o r d a midor que ganhou, também recebeu um valeA promoção é válida até o dia 11 de julho.
O stand para a troca fica no piso superior Construsantos, José Claudinei Prado, que op- compras no valor de R$ 300,00.
shopping, com funcionamento de segunda a tou pelo prêmio que beneficiou ele. Os prêmi-

Frigorífico Boi Brasil firma suas
atividades na nova unidade Pinda

Claudia Borges

A rede Frigorífico Boi Brasil estabelece suas
atividades em Pinda mantendo o progresso das
vendas desde a inauguração em janeiro deste
ano. Com unidades em Guarulhos, Mairiporã, São
Paulo e Taubaté, Pinda é o mais novo local do
frigorífico na região.
Reconhecido pelas carnes de qualidade por
um preço acessível, o Frigorífico Boi Brasil oferece carnes bovinas, suínas e embutidos, além dos
serviços de temperados e espetinhos por encomenda.
Com uma média de 17 funcionários, incluindo
os que estão em fase de experiência, as carnes
vendidas são todas inspecionadas e previamente avaliadas pela vigilância sanitária, que aprovou
a qualidade das carnes da nova filial.
No atendimento ao cliente, o gerente da unidade Pinda, Helder C. Borges, passa aos funcionários o conceito de colocar-se no lugar do comprador. Helder garante ainda a higiene do estabelecimento com a utilização do uniforme exigido,
que inclui uso de luvas e tocas por todos os funcionários que realizam o manuseio das carnes.
As normas exigidas são rigorosamente cumpridas pela casa que atende de segunda à sexta
das 8h às 19h, aos sábados das 7h às 15h e aos
domingos e feriados das 8h às 13h. Para os clientes que desejaram fazer encomendas ou para
mais informações o telefone é (12) 3642-4505. O
Frigorífico Boi Brasil está localizado na rua Dr.
Campos Sales, no 40 – Centro.

Salão e Escola Cida
Medeiros abre vagas
para cursos em julho
O Salão e Escola de Cabeleireiros Cida
Medeiros Beleza e Arte está com inscrições abertas para os cursos que serão ministrados em julho.
Confira a programação dos cursos e faça sua inscrição.
Manicure e Pedicures com Decoração
06/07 e 03/08
3ª e 5ªf
14h às 17h
Básico Cabeleireiros – 9 meses
05/07 e 02/08
2ª e 4ªf 14h às 17h e 18h às 22h
Aperfeiçoamento Cabeleireiros – 3 meses
05/07 e 02/08
2ª e 4ªf 14h às 17h e 18h às 21h
Depilação
05/07 e 02/08
2ª e 4ªf 14h às 17h
Maquiagem e Penteado – especial
09/08 e 13/09
2ª e 4ªf 18h às 21h
Massagem e Limpeza de Pele
05/07 e 02/08
3ª e 5ªf 18h às 21h
O Salão ainda comunica aos clientes que está
com promoção às segundas e quintas-feiras para
a realização de escova, relaxamento, progressiva,
hidtratação, aplicação de tintura, cauterização e corte. Outras informações pelo telefone 3642-7422 ou
no local, à rua Gal. Julio Salgado, 36 – centro.

Ligue e anuncie

3648
4252
Sua segurança
é o nosso alvo
* Monitoramento de Alarme * Zeladoria Patrimonial
* Segurança em geral

(12):

3645-6641

www.alvosegurança.com / diretoria@alvosegurança.com

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 112 - Pinda/SP
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Legislação para o Comércio

Câmara de Taubaté discute projeto
com regras para bares da periferia

Farmácias de Caçapava terão prazo
de 90 dias para disponibilizarem assentos
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Divulgação

de bebidas alcoólicas para
O presidente da Câmara de
consumo imediato no local.
Taubaté, Henrique Nunes (PV),
Excetua da limitação de horáentregou ao presidente da Corios restaurantes, pizzarias, pamissão de Segurança, vereadarias, bares e similares locador Mário Ortiz (DEM), o antelizados na região central do
projeto da lei fecha-bar. A promunicípio, além daqueles situposta é estabelecer o horário
ados em hotéis, flats, clubes e
limite de 22h para funcionamenshopping centers.
to dos bares e similares que
Henrique Nunes lembra que
tenham registros de ocorrência
a criação da lei foi colocada
policial no último ano, que não
em pauta já na primeira reunião
respeitem às regras relativas
realizada pela Câmara com o
ao impacto de vizinhança, que
comando da Polícia Militar, em
não gerem, no mínimo, dois
empregos diretos e que não Vereador Henrique Nunes - PV
março deste ano, para discutir
ações no combate à violência,
possuam distância mínima dos
estabelecimentos de ensino de qualquer natu- após a divulgação de dados da Secretaria de
reza, que será definia pelo Executivo na regu- Estado da Segurança Pública que apresentaram o Vale do Paraíba como região mais violamentação da lei.
Mário Ortiz afirmou que o texto será anali- lenta do Estado.
“Legislação de igual teor aprovada em ousado pela Comissão. “O próximo passo será a
convocação de uma audiência pública para que tros municípios já contribuiu efetivamente para
os setores envolvidos possam participar da redução dos índices de criminalidade e em
definição das regras.”
consequência passou a garantir melhor qualiO anteprojeto caracteriza como bares ou si- dade de vida às populações locais”, justificou
milares estabelecimentos em que haja venda o vereador.
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A Câmara Municipal de Caçapava aprovou e
o prefeito Carlos Vilela sancionou a Lei nº 4964,
de autoria do vereador Henrique Lourivaldo
Rinco de Oliveira, que dispõe sobre a colocação
de assentos nas farmácias e drogarias de Caçapava.
De acordo com a Lei, estes estabelecimentos
deverão ter assentos em suas dependências, em
número não inferior a três e em lugar visível ao público. Os assentos serão ocupados preferencialmente por pessoas idosas, portadores de deficiências,
gestantes e pessoas com criança de colo.

A farmácia ou drogaria que não se adequar à Lei
receberá advertência, multa, poderá ter as atividades suspensas por até 180 dias e até ter a cassação do alvará de funcionamento.
Em caso de cassação do alvará, um novo alvará
será concedido somente quando o infrator comprovar que se adequou à Lei. A Lei entrou em vigor na data de sua publicação, 10 de junho.
Os responsáveis pelos estabelecimentos terão o prazo de noventa dias para se adequarem à nova Lei.
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Autor: James C. Hunter – Editora Sextante
Este livro conta uma história sobre a essência da
liderança, através da qual um grupo, durante uma
semana, estuda com um dos maiores especialistas
em liderança dos Estados Unidos.
Leonard Hoffman, um famoso empresário que
abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino, é o personagem
central desta envolvente história criada para ensinar
de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes.
Se você tem dificuldade em fazer com que sua
equipe dê o melhor de si no trabalho e gostaria de
se relacionar melhor com sua família e seus amigos, vai encontrar neste livro personagens, idéias e
discussões que vão abrir um novo horizonte em sua
forma de lidar com os outros.
É impossível ler este livro sem sair transformado.
“O Monge e o Executivo” é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor.

○

O Monge e o Executivo

○

○

Autor: Augusto Cury – Editora Sextante
Este livro nos oferece uma rara oportunidade de
repensarmos a sociedade e o rumo de nossas vidas.
Utilizando a força do diálogo e da psicologia,
acaba causando uma verdadeira revolução em nossa mente e coração.
É um livro que representa a luta contra as injustiças e a força de um jovem corajoso e dotado de
uma imensa paixão pela vida e pelas pessoas.
O Futuro da Humanidade nos leva a uma fascinante viagem pelo mundo da psicologia.
Sua linguagem é clara, seus conceitos apresentados de forma simples, nos fazem refletir sobre o
rumo que a sociedade está tomando.

○

O Futuro da Humanidade

○

○

Suas indicações para os leitores
do jornal ValeEmpresarial, são:

○

○

Quem contribui com o “Eu Recomendo”
desta edição é o jovem empresário, Fábio
Moreira Rodrigues, diretor-proprietário da
Designa Soluções, empresa especializada
em Tecnologia da Informação.
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○

○

Eu Recomendo

Senai Pinda define convênio com Sindicato
dos Metalúrgicos para curso de eletricista
Foi formalizado no início deste mês, o convênio
entre o Senai Pindamonhangaba e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba para a realização do curso Eletricista Residencial.
Através desta iniciativa os sócios do Sindicato e
seus dependentes terão a oportunidade de participar gratuitamente deste curso de qualificação profissional. A diretoria do Senai disponibilizou 32 vagas
e o curso terá duração de 160 horas, sendo minis-

trado na própria sede do sindicato, com instrutores
enviados pelo Senai.
Os alunos serão divididos em duas turmas, sendo uma das 8h às 12h e outra das 18h às 22h, de
segunda a sexta-feira.
As inscrições poderão ser feitas na sede ou
subsede do sindicato e as vagas serão definidas
por ordem de inscrição. Outras informações pelo
telefone: 0800-7718-589.
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Exemplo ambiental

Empresa LG realiza doação de mudas de árvores ao CEMTE
“Madre Cecília”, em Taubaté

Divulgação/PMP

A empresa LG Eletronics – unidade de Taubaté realizou neste mês a doação de 40 mudas de árvores
ao CEMTE - Centro Educacional Municipal de Terapêutico Especializado “Madre Cecília”.
O evento contou com a participação do funcioná- Peixoto, recebeu a doação e declarou que a LG é
rio da empresa, Rogério Cipano, que na oportunida- uma grande parceira do CEMTE. “A LG sempre esde comentou sobre as várias ações da LG em prol teve conosco nesta caminhada, nos ajudando a reado meio ambiente. “Este trabalho se concilia com o lizar a inclusão de nossos alunos especiais, eu só
Dia do Voluntariado, data definida internamente pela posso dizer, muito obrigada”, declarou a primeira
LG, onde seus funcionários realizam trabalho volun- dama de Taubaté.
O plantio das mudas foi realizado por funcionáritário em prol da comunidade”, comentou.
A primeira dama e presidente do FUSSTA, Fun- os da fábrica em trabalho voluntário, por alunos e
do Social de Solidariedade de Taubaté, Profª. Lú professores do CEMTE.

Empresa amplia atuação na Fórmula 1
Divulgação/LG

de ponta, o que torA LG Electronics
na a Virgin Racing
ampliou sua atuação na Fórmula 1™
uma companheira
perfeita para ela. A
por meio de uma
Virgin Racing já utiparceria com a
liza os produtos LG
equipe
Virgin
Racing. Parceira
nos grandes prêmios de Fórmula 1TM
Global
e
Tecnológica da Fóre em nossa fábrica
em Dinnington, famula 1™ desde o
zendo deste um
início da temporada
acordo totalmente
de 2009 e forneceintegrado que, esdora oficial da equipe Lotus Racing e
peramos, continuaGraeme
Lowdon
(Virgin
Racing)
e
Andrew
Barrett
(LG)
rá por muitos anos.”
da fabricante de
Para Andrew
motores Cosworth,
a LG agora é também uma fornecedora oficial da Barrett, VP de Patrocínios Globais da LG Electronics,
Virgin Racing.
“a Virgin Racing representa uma marca forte na FórA Virgin Racing passa a usar os produtos LG nas mula 1TM e a LG está feliz em apoiar os esforços da
pistas e em sua fábrica. A equipe é um dos três ti- equipe em seu primeiro ano na principal categoria
mes que estrearam esta temporada no Campeonato do esporte automobilístico”.
Mundial de Fórmula 1™ da FIA.
Sobre a empresa
A LG Electronics, Inc. é uma líder global que deGraeme Lowdon, CEO da Virgin Racing, comenta que “estamos muito felizes com a parceria com a senvolve tecnologia inovadora em eletrônicos de
LG. Além de oferecer uma variedade incrível de pro- consumo, celulares e dispositivos para comunidutos em seu portfólio, a LG é pioneira em tecnologia cação móvel, e eletrodomésticos. Possui cerca

Prefeitura e empresa LG participaram da ação ambiental

de 80 mil funcionários em mais de 115 operações
em todo o mundo. Com vendas globais de US$
43,4 bilhões em 2009, a LG é composta por cinco
unidades de negócios — Entretenimento Doméstico, Comunicação Móvel, Eletrodomésticos, Condicionadores de Ar e Soluções Corporativas.
Operando no Brasil desde 1996, a LG
Electronics comercializa no País um extenso line
up de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs,
DVDs, Home Theaters, Mini Systems, Micro
Systems, Som Automotivo, Monitores LCD LED,
LCD e CRT para PCs, Notebooks, Netbooks, Dispositivos Ópticos, Digital Photo Frame, Celulares,
Smartphones, Condicionadores de Ar, Adegas
Residenciais, Micro-ondas, Forno 2 em 1 –
Solardom, Aspiradores de Pó, Refrigeradores,
Lavadoras de Roupa e Lavadoras/Secadoras de
Roupa.
A companhia fabrica localmente a maioria dos
produtos que comercializa no Brasil e para isso
mantém em Taubaté um de seus dois parques industriais, totalizando mais de 5 mil colaboradores
no País.

Com foco ampliado e organizado pelo CIESP, Logisvale discutiu
o futuro logístico da região

Fotos: Lucas Lacaz Ruiz/A13

Um das maiores e mais tradicionais feiras de
negócios do Vale do Paraíba, a Logisvale fechou a
edição 2010 atingindo seus objetivos. Realizada no
Parque Tecnológico com mais de 50 expositores e
com recorde de visitação, a 9ª edição do evento contou também com a participação da indústria e do setor
de serviços, além das empresas que atuam nas áreas
de transporte, logística e comércio internacional.
Rebatizada como Logisvale Internacional – Feira da
Indústria, Serviços e Comércio Exterior do Vale do
Paraíba, a feira apresentou três pilares principais, que
representam os setores industriais de maior força na
região: Aeroespacial e Defesa, Automotivo e Saúde.
Diversas empresas da região participaram com
estandes, como Embraer, General Motors e Johnson
e Johnson. Também estiveram presentes representantes das indústrias de Telecomunicações, Química e Farmacêutica, Eletroeletrônicos, Têxtil e
Metalúrgica.
Na área de transportes, logística e comércio
exterior, o evento contou com a participação de gran-

Almir Fernandes, presidente da CIESP/São José, discursa na abertura do evento

des players do setor, que já marcam presença na
Logisvale há anos, como a Infraero e Codesp/Porto
de Santos, Santos Brasil, Localfrio.
A feira realizou palestras que debateram temas importantes para a economia da região como: “Futuro do
Aeroporto de São José dos Campos e Região”, “Plano Nacional de Logística e Transporte”, “TAV – Trem de
Alta Velocidade” e “Oportunidades do Setor de Petróleo e Gás”, que foram debatidos com técnicos do Ministério dos Transportes, Infraero, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres e Petrobras.
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Especial Indústria

Comprometida com o Meio Ambiente, Tenaris
Confab inaugura Estação de Reuso de Água
Empresa dá passos além do cumprimento da legislação ambiental, investe R$ 1,3 mi e entra em nova fase de seu Sistema de Gestão de Meio Ambiente
Conhecida por sua política de respeito a normas ambientais, a Tenaris Confab de
Pindamonhangaba investiu R$ 1,3 milhões, deu
um passo além de suas obrigações e inaugurou
uma inédita Estação de Reuso de Água.
Líder na produção e comercialização de tubos
soldados para o mercado energético brasileiro e
líder na exportação desses produtos para o
Mercosul e América Latina, a Tenaris Confab passa a partir de agora a utilizar grande parte de sua
água interna já tratada em sua eficiente estação
de tratamento de efluentes líquidos.
A planta da empresa gera atualmente 12.500m³/
mês de efluentes sanitários e 1.750m³/mês de
efluentes de processos produtivos, encaminhados para setores distintos da Estação de Tratamento de Efluentes (veja a frente como funciona
o sistema).
“Realmente é um dia muito especial para nossa empresa apresentar esse grande avanço em
sua prática e procedimento ambiental. É um grande orgulho para nós e todos os seus colaboradores”, afirmou Nicolás Serra, Diretor de Recursos
Unidade da empresa em
Humanos.
Pindamonhangaba gera mais de
A apresentação na Estação de Reuso de Água
14.000m³ de efluentes por mês
contou com a participação de técnicos e diretores da empresa, como Luis Cornaglia – Diretor de
Sobre a empresa
Operações, bem como com a presença de técniA planta da Tenaris Confab em
cos e funcionários da Cetesb, que aprovaram a Pindamonhangaba tem capacidade anuiniciativa da empresa (veja texto a seguir).
al de produção de 550 mil toneladas de
Para o consultor ambiental da Tenaris Confab, tubos de aço soldados, além de contar
engº Eduardo San Martin, a empresa dá um gran- com duas fábricas de revestimento e mode passo para adotar práticas de produção mais dernos laboratórios para realização de
limpa, usar melhor e conservar a água e evitar ensaios não destrutivos, testes mecânidesperdício. “Fiquei surpreso com o comporta- cos e químicos.
mento da empresa, que não apresenta nenhum
Os produtos da Tenaris Confab têm
tipo de pendência ambiental e que tem uma polí- aplicação nas áreas de petróleo,
tica global e quer fazer aqui além do exigido pela petroquímica, e gás, mineração, sanealegislação”, salientou San Martin.
mento, construção civil e industrial.

Empresa implantou ISO 14001 e executa diversas ações de proteção ao meio ambiente

Ana Luiza Oliveira, engenheira de
Meio Ambiente da Tenaris Confab

Investir pesado em ações e práticas corretivas e
preventivas de respeito ao meio ambiente, que
monitoram todo o processo industrial da Tenaris
Confab. Desde que certificou-se com o ISO 14001,
essa tem sido a grande meta da empresa, que
realiza trabalhos para atingir a excelência em de
gestão no meio ambiente.
Diversas ações já são desenvolvidas há algum

tempo, tais como: ágil comunicação com seus funcionários e comunidade local, melhoria constante
do controle de produtos químicos, coleta seletiva
de material reciclável interna e uma equipe de
facilitadores distribuída em todo o processo produtivo da fábrica que desenvolve ações, leva conceitos e difunde ações do cotidiano.
“Nosso objetivo está além do cumprimento da
legislação ambiental. Nosso sistema de gestão é
composto por inúmeras ações que somadas trazem uma eficiente e respeitosa política de conservação ambiental”, destacou Ana Luiza Oliveira, engenheira de Meio Ambiente da empresa.
Segundo ela, a empresa vem investindo constantemente neste setor e destaca ações como:
ampliação do galpão de resíduos, novo posto de
combustível e ampliação da estação de
separadores de óleo, com capacidade para 100
m³/dia.
Para o gerente de operações da empresa, Luis
Cornaglia a empresa tem preocupação constante
com sua gestão de meio ambiente. “A empresa
preocupa-se com tudo: melhorar a iluminação,
reduzir o consumo de energia, contemplar o ver-

de com jardinagem, próximo ao posto de gasolina,
motivando os funcionários e dando exemplo para
futuras gerações”, afirmou.

Gerente de operações, Luis Cornaglia
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Especial Indústria

Como funciona a Estação de Reuso de Água da Confab
Com a nova implantação da Estação de Reuso
de Água, a Tenaris Confab deixa de depositar em
córrego a água tratada em sua estação interna e
passa a partir de agora a reaproveitar essa água,
retornando-a à caixa d´água, através da implantação
de duas redes diferenciadas.
Para essa nova prática, a empresa instalou uma
nova tubulação para interligar o tanque de água de
reuso à caixa d´água da empresa. O reservatório
elevado foi reformado com três divisões, sendo uma
especialmente para água de reuso. Dessa forma,
uma nova rede hidráulica conduz a água de reuso
do reservatório para os vasos sanitários, para as linhas de produção e para a umectação dos pátios.
O remanescente de água de reuso deve ser destinado ao atendimento de demanda externa da empresa.
“Investimos mais de R$ 1 milhão de reais nesse
projeto. A empresa tem uma mentalidade de que
investimento em segurança e meio ambiente não
exige-se planilha de compesação. Quando modificamos um equipamento, adquirimos uma máqui-

na estudamos o impacto e a relação custo x benefício. Em ação ambiental a empresa não requi-

sita isso e investe para trazer melhor qualidade
de vida”, frisou Cornaglia.

Cetesb cumprimenta Confab e destaca iniciativa ousada

Mário Luiz Alves, diretor da agência Taubaté

Durante o evento de apresentação de sua estação de reuso de água, a Tenaris Confab recebeu uma numerosa representação da Cetesb

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)
– que emite o licenciamento ambiental da empresa.
A visita contou com a presença de diretores
de São Paulo como Carlos Roberto Santos e José
Roberto Costa e diretores de agências regionais:
José Roberto Schmidt (Aparecida) e Mário Luiz
Alves (Taubaté), bem como técnicos da companhia como engenheira Maria Judith Marcondes
Salgado Schmidt, Antonio Carlos Miranda e o gerente de laboratório de Taubaté Osvaldo Usier Filho.
“Saudamos a Confab pela ação ousada. Temos
uma grande satisfação de ver empresas como o
porte da Confab investir em ação como essa. A
empresa já nasceu fazendo a lição de casa, implantando uma gestão ambiental adequada e essa

Carlos Roberto Santos e José Roberto Costa

iniciativa de reutilizar a água no processo industrial é muito importante para o meio ambiente”,
afirmou Mário Luiz Alves, gerente da agência
Taubaté.

Flashes da inauguração da estação de reuso de água da Tenaris Confab

Nicolás Serra (RH Confab), João Ribeiro (prefeito),
Eduardo San Martin (Consultor Ambiental) e Carlos
Roberto dos Santos (gerente Cetesb São Paulo)

Diretores da Confab e técnicos da Cetesb
no momento do corte inaugural da fita no
lançamento da estação de reuso de água

Consultor Eduardo San Martin e o diretor de
Operações da Tenaris Confab, Luiz Cornaglia com
técnicos da empresa e da Cetesb
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Em evento com cerca de 300 pessoas, Ministro afirma que em uma década,
Copa do Mundo pode agregar mais de R$ 183 bilhões à economia brasileira.
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Em São José, Ministro do Esporte
traz oportunidade de negócios
com Copa 2014 e Olimpíadas
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Akim/AgoraVale voltada para tudo o que aconA Regional do SindusConSP de São José dos Campos,
tece. Uma das virtudes desem parceria com a prefeitura
tes eventos é antecipar as
local, realizou recentemente
metas de melhorias para a pono hotel Blue Tree Tower, uma
pulação, bem como a
palestra com empresário e aumelhoria dos serviços, como
toridades da região sobre
aperfeiçoamento
da
oportunidades de negócios e
integração dos forças de sedesenvolvimento social oferegurança e dos serviços particidas com a realização no Braculares, como do setor hotesil da Copa do Mundo, de 2014
leiro e melhoria das unidades
e as Olimpíadas, de 2016.
esportivas com padrões de
Prefeitos, deputados, seexigências internacionais” decretários de esportes e secreclarou Orlando Silva.
tários de turismo da região e Ministro Orlando Silva esteve em São José
Segundo o diretor da rede São Paulo, além do presidente do SindusCon- gional do SindusCon-SP de São José dos Campos,
SP, Sérgio Watanabe acompanharam o evento.
José Roberto Alves, o momento é muito oportuno,
O ministro explanou sobre como as cidades da pois a construção civil está em franca evolução e “a
região devem se preparar para receber as delega- cidade que abrigar uma delegação estrangeira que
ções estrangeiras e turistas e como as empresas participará da Copa do Mundo terá oportunidade de
podem obter lucros com estes eventos. Um estudo captar recursos financeiros para modernizar o munide impacto econômico encomendado pelo Ministé- cípio, o que representa a melhoria de equipamenrio do Esporte indica que entre os anos de 2010 e tos sociais, capacitação de mão de obra para rece2019 a Copa do Mundo de Futebol vai agregar R$ ber turistas estrangeiros, aperfeiçoamento de
183,2 bilhões à economia brasileira.
hotelaria, comércio, serviços e restaurantes” comenEm sua palestra, o ministro Orlando Silva disse tou José Roberto.
que a região do Vale do Paraíba tem boas chances
Segundo o secretário de esportes de São José
de se destacar na Copa, por estar estrategicamente dos Campos, Sérgio Francisco Theodoro (Theo), é
localizada no eixo Rio de Janeiro/São Paulo e que importante a cidade avançar nos setores de serviSão José dos Campos tem o aeroporto em condi- ços e hotelaria, inclusive afirmou que existem neções de receber vôos fretados e executivos, além gociações em andamento para a atração de emprede pontos turísticos muito atraentes. “A promoção endedores para a criação de um resort atendendo
para o país e para as cidades que forem subsedes as exigências da FIFA. “É importante resolver as
é muito grande, por oferecer grande visibilidade, pois questões de serviços e infraestrutura com um objemais de três bilhões de pessoas estarão acompa- tivo claro de deixar um legado a ser usufruído pela
nhando o desenrolar da competição e milhares de sociedade após estas disputas internacionais,” comjornalistas no mundo todo estarão com a atenção pletou Theo.
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Indústria paulista abre 16,5 mil vagas em maio
e regional Taubaté se destaca no Estado
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Professor Nelson Geraldo - Entre em contato:
nelsongeraldo13@hotmail.com / 9148-7888
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ALPS Idiomas - 3674-1047
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Pense no seu futuro - Não perca tempo
- Invista em você hoje!

○
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Intensivo de Férias - 1 ano em 1 mês
- O desafio do ano.
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Nota:
Até o número 20, os números têm denominação
própria. A partir do número 20, a parte da dezena é
representada pela dezena em número cardinal e a
parte da unidade é representada pelo número ordinal
de 1 a 9.
Ex: 66th - sixty-sixth (sixty = 60, sixth = 6º).

○

○

Para a formação dos números ordinais, basta
acrescentar a terminação th aos números que vão
de 4 a 0; Somente os números com finais 1,2 e 3 é
que são diferentes. No entanto, tome cuidado pois
alguns números mudam a grafia:
Ex: twenty - twelfth
nine - ninth

○

ORDINAIS

○

○

○

O plural é usado somente para hundred, thousand,
million, billion se não estiver modificado por outro
número ou outra expressão:
Ex: hundreds of Euros
thousands of light years

○

○

○

Notas:
1. Diferentemente da língua portuguesa, o divisor de
milhar é uma vírgula (,) e não o ponto.
Ex: 1,730,014 - One million seven hundred thirty
thousand and fourteen
2. Para hundred, thousand e million, billion use sempre a ou one antes.
Ex: 100 - a hundred / one hundred
1,000 - a thousand / one thousand
201,000 - two hundred and one thousand
3. Separação do cardinal entre a centena e dezena:
São geralmente separados pela preposição and,
mas esta regra não é necessariamente seguida no
inglês americano.
Ex: 110 - one hundred and ten
1,250 - one thousand, two hundred and fifty
2,001 - two thousand and one
4. São escritos sempre no singular.
Ex: two hundred Euros
several thousand light years

○

○

○

Seguem algumas dicas para a formação:
* As dezenas são sempre terminadas em ty:
Ex: 20 - twenty, 30 - thirty, 40 - forty, 50 - fifty, etc.
* As centenas são escritas da forma “uma centena” e
não “cem”, como no português, acrescentando
hundred:
Ex: 100 - One hundred, 200 - Two hundred, etc.
* Para a formação dos milhares, segue-se a regra
da dezena, apenas trocando “hundred” por
“thousand”:
Ex: 1000 = One thousand, 2000 = Two thousand, etc
* Os milhões funcionam da mesma maneira, só trocando por “million”:
Ex: 1,000,000 = One million, 2,000,000 = two million, etc

○

CARDINAIS

○

Os números cardinais demonstram uma numeração, enquanto que os ordinais, como seu próprio
nome diz nos dizem uma ordem a ser seguida.

○

○

Você sabe a diferença entre os números
cardinais e ordinais em inglês?

○

○

○

American Tips

O Índice de Nível de Emprego da Fiesp e do
Ciesp divulgado recentemente confirma que a indústria de São Paulo prosseguiu com seu bom desempenho no mês de maio, em virtude da abertura
de 16,5 mil novas vagas de trabalho em relação a
abril. O estudo mostra que das três diretorias regionais do Ciesp no Vale do Paraíba, a região de
Taubaté é a que apresenta os melhores índices.
O saldo acumulado no ano indica que já foram
inaugurados 139 mil postos de trabalho, ou 5,95%
de crescimento.

Números do Vale do Paraíba
A regional de Taubaté apresentou um crescimento
acumulado em 2010 de 6,9% (acima da média do Estado), seguida pela regional de Jacareí com 2,47% e
São José dos Campos com 1,43%. Com isso, a regional de Taubaté é a sétima das 36 regionais do Ciesp
que mais gerou emprego no Estado de São Paulo em
2010, no setor industrial. Contabilizando apenas o mês
de maio, a região de Taubaté apresentou um crescimento na geração de emprego no setor industrial de
1,12%, Jacareí 0,70% e São José dos Campos 0,55%.
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Aniversário do jornal

Leitores do ValeEmpresarial ressaltam qualidade
da informação e relacionamento com empresas
O Jornal ValeEmpresarial completou o primeiro ano de circulação prestigiando seus leitores e empresários que acompanham a execução
de um trabalho desenvolvido com profissionalismo e responsabilidade e que colabora na divulgação das notícias e o progresso dos municípios
do Vale do Paraíba e região. Em agradecimento ao reconhecimento, convidamos leitores para uma entrevista.
ÂNGELA W. LIMA

Possui formação na área Administrativa,
é Headhunter há 09 anos. É especialista
em Networking e Promotora de eventos e
proprietária do site www.valeempregos.com.br.
VE - De que forma o jornal auxilia no relacionamento e interação com outras empresas?
Ângela: O Jornal ValeEmpresarial veio no momento certo para suprir nossa necessidade de comunicação escrita e de recepção de informações
relativas ao meio empresarial. É um veículo sério,
com excelente formato, bem escrito, conceituado e
principalmente lido pela maioria dos gestores e executivos da nossa região.
VE - Como o ValeEmpresarial contribui para a
sua empresa?
Ângela: Hoje tanto meu nome como Headhunter,
como o nome do Vale Empregos é infinitamente mais
conhecido devido a abrangência e aceitação do
Jornal ValeEmpresarial nas indústrias da nossa re-

gião. A divulgação dos meus cursos no jornal também traz ótimo retorno, o link de cursos do meu site
passou a ser muito mais acessado depois que passei a divulgar pelo jornal.
VE - Qual é a importância de ter um jornal dedicado aos interesses empresariais para o Vale do
Paraíba?
Ângela: É essencial termos um jornal nos moldes do ValeEmpresarial veiculando dentro das nossas indústrias, consequentemente destaca o Vale
do Paraíba como importante pólo industrial e econômico.
VE -Você tem alguma sugestão para o Jornal
ValeEmpresarial?
Ângela: Sim, uma coluna de Recursos Humanos,
direcionada a profissionais da nossa região. Podemos ter também uma parte destinada a fornecedores, como um classificados de fornecedores industriais e prestadores de serviços para a indústria, seria
muito útil. Talvez uma possível parceria com o CIESP
da regional Jacareí e São José dos Campos e com
a ACI local aumentasse o número de empresas atingidas nesta região.
SR. JOSUÉ BONDIOLI

CECOMPI promoveu palestra
sobre Gerenciamento de Projetos
O Centro de Treinamento do CECOMPI – Centro
de Competitividade e Inovação do Cone Leste
Paulista, realizou no último dia 22 a Pa Palestra sobre Gerenciamento de Projetos , no Auditório 3 do
Parque Tecnológico de São José dos Campos
O evento abordou temática sobre a contribuição
na melhoria dos resultados dos empreendimentos
executados pelas empresas e de que forma isso
pode influenciar o desenvolvimento de carreira. A
palestra foi ministrada por Marcelo Johanson de Sou-

za (PMP) e Hebert Y. Fukayama (MSc, PMP, MBA).
Escola Superior de Guerra
O CECOMPI ainda recebeu recentemente a visita
de alunos do Curso de Gestão de Recursos de Defesa, da Escola Superior de Guerra ESG, que tem como
objetivo propiciar aos participantes conhecimento sobre os processos de gestão de recursos de defesa no âmbito da administração pública e privada.

Professor aposentado Josué Bondioli
é um leitor assíduo do jornal e colecionador de
todas as suas edições. Aos 70 anos, ele tem
orgulho de acompanhar o desenvolvimento
econômico de nossa região.
VE – Como ficou conhecendo o jornal
ValeEmpresarial?
Sr. Bondioli: Eu fiquei conhecendo o jornal através da minha curiosidade e vontade de tomar conhecimento por tudo que se refere à
Pindamonhangaba e ao progresso da cidade.
VE – Por que se interessou pelo jornal?
Sr. Bondioli: É um órgão de impressa original
de Pindamonhangaba, o que eu valorizo muito,
pois engrandece a cidade. O jornal valoriza muito
a imprensa local.
VE – Como o veículo auxilia no setor empresarial?
Sr. Bondioli: Em todos os aspectos: econômico, político, turístico e social. Abrange outras
cidades da região e do Estado, o que promove a
interação entre as empresas de diversos locais e
o envolvimento da população nesse setor, estando em contato com as informações veiculadas no
jornal.
VE – O que o jornal traz como benefício para
os leitores?
Sr. Bondioli: Na área empresarial é de suma
importância o aspecto de informação e divulgação de notícias.
VE – O que o ValeEmpresarial acrescenta ao
seu cotidiano?
Sr. Bondioli: A mim, particularmente, me envaidece muito como pindamonhangabense. Como
uma pessoa nascida e criada na cidade, eu desejo sempre o progresso e modernização do município. Então, pessoalmente isso me deixa orgulhoso e eu acho que Pindamonhangaba está
sendo privilegiada com este empreendimento.
VE – Você tem alguma sugestão para o Jornal ValeEmpresarial?
Sr. Bondioli: Essa entrevista com a comunidade é muito importante. Serve para inspirar o cidadão de Pinda ao se fazer participativo na vida
da cidade em todos os setores.
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Promoção

Mercado Automotivo
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Taubaté Shopping Manutenção de veículos aumenta
sorteia 10 TVs/LCD com o fim da redução do IPI

Emprego é Notícia

CONTADOR: Formação: Superior ou Técnico em
contabilidade com CRC Ativo, atuação em toda rotina fiscal e contábil, analise e escrituração de Notas Fiscais de Entradas e Saídas, Apuração e Cálculo de Impostos Lucro Real: ICMS, IPI, Pis/Cofins,
CSLL e IRPJ entre outros conhecimentos.
ANALISTA DE CUSTOS: Experiência Industrial, de
preferência em Multinacionais, inglês fluente e experiência em auditorias.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS: Formação em Engenharia e Pós em áreas inerentes. Conhecimento
de Automação Industrial, treinamentos em APQP,
PPAP, 8D, QSB, FMEA e necessário inglês avançado.
ANALISTA DE PCP: Formação superior completa, excel avançado e experiência Industrial em PCP.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Superior completo, experiência em Multinacional com grande variedade de componentes, conhecimentos em
WMS, experiência em atendimento a montadoras
e conhecimentos LEAN.
ENGENHEIROS PROJETISTAS (elétrico): Para
execução e coordenação dos trabalhos, com experiência em CATIA (v4/v5) / See XP (diagramas
elétricos).

www.valeempregos.com.br
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les que resolvem não
O fim da redução
trocar de carro e equido IPI - Imposto sopar o seu com som
bre Produtos Indusmais potente, alarmes
trializados, e a cone rodas esportivas”,
seqüente queda nas
explica Pedro Ribeiro,
vendas de carros
proprietário da Ribeinovos, está aquero Pneus.
cendo o movimento
Segundo Ribeiro,
nas
oficinas
nos últimos meses, o
especializadas.Os
movimento na auto
proprietário de carcenter está mais intenros usados estão
so. “Percebemos que
buscando na revisão
estamos atendendo
de seus veículos
um número maior de
uma forma de econoMovimento em umas das oficinas de Taubaté
veículos a cada mês
mizar e assim adiar
a troca, equipando e realizando a manutenção do e a tendência é melhor agora, devido ao período
de férias, já que muitos procuram a manutenção anseu carro.
De acordo com os dados divulgados pela tes de viajar”.
O gerente da loja, Saulo Júnior, explica que faFenabrave (Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores), as vendas de carros no- zer um check-up nos veículos a cada três meses
vos vêm caindo a cada mês. Só em Taubaté, em evita gastos maiores no futuro. “A conta de uma maabril, comparado a março, a queda foi de 19,86%. nutenção só fica mais cara para os motoristas que
Já no mês de maio, com relação a abril a redução deixam para trocar as peças quando não tem mais
condições de usar. Além do risco de um acidente,
foi de 9,53%.
“O carro seminovo sempre precisa de uma ma- uma peça ruim danifica uma boa. Por isso é impornutenção: pneus novos, serviços de alinhamento e tante sempre fazer um check-up para ver se está
balanceamento, entre outros, e tem também aque- tudo certo”.

“Marcas e Patentes” foi tema do Café de
Negócios promovido pela Incubadora de Pinda

○

Finalizando a promoção do Dia dos Namorados,
o Taubaté Shopping sorteará no próximo dia 1º de
julho aos seus clientes 10 aparelhos de TVs de LCD
de 32 polegadas, cada uma no valor de R$ 1.400,00.
Para participar o consumidor concorria a um cupom, a cada compra realizada no valor de R$ 150
reais. Em caso de compras efetuadas com o cartão
Visa no débito ou crédito, o cliente teve direito a
cupons em dobro. O sorteio acontece às 20 horas,
em frente à loja Renner.
ACIP já sorteou contemplados
Pindamonhangaba já conhece os vencedores da
campanha promocional da Associação Comercial
realizada para os consumidores do comércio local.
O primeiro cupom sorteado saiu para Edson Alves
de Souza Junior, morador do bairro Vila São José,
que vai receber dois aparelhos Netbooks, um para
ele e um para a namorada.
Mais dois Netbooks foram para o cupom em
nome de Anderson Wallace Monteiro, que mora no
bairro Vila Rica. A terceira premiação, dois aparelhos Ipods, saiu para Flávia R. D. Guedelha, moradora do Bairro do Socorro.
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Consumidores contemplados serão conhecidos dia 1º
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Divulgação

Alexandre Pió

A Inovattore –
Incubadora de
Empresas de
Pindamonhangaba,
promoveu recentemente um Café
Empresarial que
abordou o tema
“Marcas e Patentes”. O evento
c o n t o u c om o
Pedro Meneghatti
apoio do Sebrae,
ACIP e Prefeitura de Pindamonhangaba e com a
presença de diversos empresários e comerciantes do município.
O evento contou com a palestra de Pedro
Meneghatti, da Vilage Marcas e Patentes, que
abordou a importância das empresas terem
acesso a ferramentas para fortalecer a marca
da sua própria empresa. A palestra abordou
temas como importância da realização de pesquisa de mercado para criar uma marca, formas de
proteger a identidade da empresa e patente.
O evento contou com a participação do prefeito João Ribeiro; do vice-presidente da ACIP,
empresário Marcelo Guerrero e do gerente regional do Sebrae, Augusto Ferreira dos Reis.
Sobre a Incubadora
Implantada pelo Sebrae há 25 anos, a política de Incubadora de Empresas completou três
anos de atuação em Pindamonhangaba. No
País, o programa conta com mais de 400 incubadoras, incentivando mais de 6 mil novos empreendimentos, gerando 33 mil empregos di-

retos e gerando um faturamento anual superior
a R$ 2 bilhões.
Fazem parte da Inovattore – Incubadora de
Pinda, as seguintes empresas: Arroz Preto
Ruzene, Biomas Naturais, Designa Soluções,
Edargê Marcondes Assessoria, Fernanda Ribeiro Ateliê, Odontologia do Futuro, Oficina do Comunicação, Pro Loja Tecnologia Digital, Construtora Roif Engenharia e Jorge Santos
Consultoria Empresarial.
Alexandre Pió

Ângela Lopes,
gestora da
Incubadora
Pinda
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Feiras e Negócios

Expovap 2010 firma-se como grande festa
agropecuária do interior paulista
Com grande programação de 6 a 11 de julho, a
Expovap 2010 acontecerá no Parque da Cidade, em
Pindamonhangaba e se firma como uma das maiores festas agropecuárias da região, contando com a
presença de artistas e um competitivo torneio de
rodeio.
O evento é organizado pelo Sindicato Rural de
Pindamonhangaba e neste ano tem como Rainha da
Festa a jovem Sabrina Silvério, estudante de Educação Física.
O show de abertura da Expovap 2010 ficará por
conta de Almir Sater e acontecerá no dia 06 de julho. A entrada será um quilo de alimento não perecível – exceto açúcar e sal. A festa ainda terá: Luan
Santana (07), Jammil (08), Hugo Pena e Gabriel (09);
Edson e Você (10) e Michel Teló (11).
Rodeio PBR
Outra grande sensação da festa é a realização
do rodeio, considerado um dos mais competitivos
do país. A competição tem a honra de sediar a única
etapa do Circuito BRAHMA SUPER BULL PBR na
região do Vale do Paraíba , recebendo competidores de destaque de todo país.
A Etapa Prata do Circuito nos dias 08, 09, 10 e 11
de julho com prêmios em dinheiro que serão divididos entre os melhores peões. A locução é de Rafael
Vilella e as provas serão transmitidas pelo Canal
Rural.

Akim/Agoravale

A PBR (Professional Bull Riders)
é uma empresa norte-americana que
promove competições internacionais
de montaria em touros. Com sede
em Pueblo (Colorado/EUA), foi fundada em 1992 por um grupo de 20
peões, e hoje já é considerado o
circuito de rodeio mais rico e importante do mundo.
O circuito norte-americano do
Professional Bull Riders já é visto
em 84 países por mais de 100 miPrefeito João Ribeiro, rainha Sabrina e Tadeu Salgado
lhões de telespectores a cada ano.
A grande final, realizada em Las Vegas, reúne um Ação de Graças em agradecimento pela realizapúblico de 90 mil pessoas, e as mais de 300 etapas ção dessa tradicional festa de Pindamonhangaba
anuais envolvem cerca de 1.200 peões dos Esta- e região. Para este ano, a missa será realizada
na arena de rodeio a partir das 10 horas da manhã
dos Unidos, Austrália, Brasil, Canadá e México.
do domingo, dia 11 de Julho, com celebração do
Missa
Desde 2008 a EXPOVAP realiza a Missa de Padre Salesiano Silvio César da Silva.

Associação Comercial de Guará empossa nova presidente
A nova diretoria que comandará a Associação
Comercial Empresarial de Guaratinguetá (ACEG)
no biênio 2010-2012 foi empossada no início de
junho. A nova presidente da entidade é a empresária Marcia Bandeira Molina, proprietária da Loja
La Bella.
A nova diretoria é composta por: Presidente:

Marcia Aparecida Bandeira Molina (Loja La Bella),
Vice-Presidente: João Bosco Jardim (Relevo Artes
Gráficas), 1º Secretário: Paulo Santos Klinkerfuss
(Rejor Modas), 2º Secretário: Gildevan Feitosa dos
Santos (Casa da Fazenda), 1º Tesoureiro: Ana Cecília Menezes Vieira (Salto Alto) e 2º Tesoureiro: Luiz
Adolfo Belekevicius (Palácio dos Colchões).
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Faculdade de Pinda lança inédito programa
de Alfabetização pela Bíblia
Divulgação

Programa é uma parceria da faculdade com a Secretaria Municipal
de Educação e visa oficializar nova disciplina do curso de Pedagogia
A FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã –
“Há um tempo tive um sério problema
através da FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba) de saúde e o médico me recomendou
lançou em seu campus a Ação Cristã pela que ficasse em casa. Neste período,
Erradicação do Analfabetismo, que inclui o Pro- como pastor e com grande experiência
grama de Alfabetização pela Bíblia e a oficialização como educador, comecei a ver a bíblia
da disciplina Metodologia de Ensino em Alfabeti- com certa particularidade e tive a idéia de
zação pela Bíblia no curso de Pedagogia da Ins- criar um método para ensinar a ler com a Pastores Gabriel, Gilberto Stevão e Luís Otávio Palhari
sagrada escritura. Organizei-me didaticamente e dei imediato.
tituição.
De acordo com o também pastor e capelão da
O programa é um pioneiro projeto educacio- início ao projeto, ainda inédito no mundo”, explica.
nal criado pelo pastor Gilberto Stevão há 25 anos,
No ano passado, o pastor Gilberto Stevão es- FAPI, Gabriel Aquino, responsável pela execução
em Curitiba. O projeto visa ensinar adultos e cri- teve visitando a Faculdade de Pindamonhangaba do projeto na faculdade, o programa é um projeto
anças a ler e escrever através da Bíblia, o livro e propôs uma parceria para desenvolvimento do piloto que poderá ser expandido para a Rede Mumais antigo e mais lido no mundo.
programa pela Instituição. A proposta foi aceita de nicipal de Ensino.

Operadora Tim realizou ação promocional para empresas em São José
Divulgação

Uma equipe de 30 consultores da TIM (foto) realizou neste
mês uma ação promocional diferenciada pelas ruas centrais de
São José dos Campos. A ação, chamada Onda Azul, que também foi realizada em algumas das principais cidades do Estado, teve o objetivo de apresentar as vantagens das ofertas.
A equipe apresentou as promoções: Uno (internet ilimitada
por R$ 119,90/mês), Due (internet ilimitada + Plano Liberty R$
88,00/mês) e Tre (móvel Liberty + internet ilimitada + fixo ilimitado por R$ 138,00/mês), voltadas para empresas que contratarem os serviços junto com um ou mais acessos móveis. Diversas empresas da cidade receberam a visita dos consultores.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Silvio Serrano, Fabíola Ronconi, Felipe César Fº, Lucia,
Tânia e Arthur dos Santos prestigiaram evento da Expovap 2010

O empresário Carlos André César (PindaVale Shopping)
e convidados no Rainha da Expovap 2010

Rodrigo Vilela, Tiago e Cristina Giovanelli,
e Guto em recente evento realizado na Vinil Rock Bar

Engº Edarge Marcondes, advogado João de Deus Pinto Monteiro Neto
e Engº Paulo Afonso Del Mônaco em evento da Incubadora de Empresas de Pinda

Colaboradores
da Cetesb Maria
Amélia, Paulo
Guedes, engª
Maria Judith,
Cícero Homem
de Melo
(Sabesp) e
Roselis
prestigiam o
lançamento da
Estação Reuso
de Água da
Tenaris Confab
em Pinda
Diretores do jornal ValeEmpresarial, Felipe César e o
jornalista Alexandre Pió comemoram o primeiro
aniversário do órgão e cumprimentam o empresário e
sócio Carlos Marcelo pelo sucesso dos 10 anos
do Portal AgoraVale/PindaVale

Biasi (Sindicato dos Comerciários Pinda)
e Alex Corrêa (grupo NetCom) participaram
do Café de Negócios na ACIP

O advogado e diretor da ACIP Daniel Machado e o
Gerente de Relacionamento Empresarial da Agência
A empresária Marcia Aparecida Bandeira Molina
Caixa em Pinda, Alexandre Salum Benjamin marcaram (Loja La Bella) assumiu a presidência da Associação
presença em evento da Incubadora
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá
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Mudança Acadêmica

Universidade de Taubaté empossará
o novo reitor José Rui Camargo
Acontece no próximo dia 3 de julho, a posse do novo Reitor da Universidade de Taubaté,
professor dr. José Rui Camargo, nomeado pelo prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto,
após vencer com maioria dos votos as duas etapas da eleição na Universidade.
Jorge Santana/UNITAU

Prefeito Roberto
Peixoto (centro) e
autoridades
recebem novos
representantes da
Unitau

Na consulta prévia, realizada em entre os
dias 10 e 15 de maio, com alunos, professores e funcionários, Camargo obteve 55,67% dos
votos e na segunda etapa, que envolveu a votação do Colégio Eleitoral Especial, o professor conquistou 93,6% dos votos.
Para José Rui Camargo, a nomeação representa a concretização de uma importante etapa dentro da Universidade de Taubaté. “Sintome feliz em ser o próximo a assumir a gestão
da UNITAU e em contar com o apoio da comunidade acadêmica e do prefeito de Taubaté para
desenvolver novos projetos que visam o fortalecimento da nossa Universidade”, ressaltou
Camargo. O novo vice-reitor da Universidade
é o prof. dr. Marcos Roberto Furlan. “Toda a
minha formação como professor foi na UNITAU.
Sinto-me feliz e preparado para ajudar na administração da Universidade.”
O prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, afirmou que sua escolha visou respeitar a vontade da Universidade. “Escolhi os professores
José Rui Camargo e Marcos Roberto Furlan
porque eles foram os candidatos mais votados
e porque confio na capacidade técnica e administrativa dos dois. Acredito que eles desenvolverão um bom trabalho à frente da UNITAU.”
Prioridades
O novo reitor destaca que sua gestão será
marcada pelo diálogo constante e a união de
todos os setores que compõem a Universidade. Dentre suas principais propostas estão a
implantação de um novo modelo administrativo que ofereça mais agilidade nas decisões;
a maior integração entre ensino, extensão e
pesquisa com políticas que reconheçam o va-

lor do professor; a implementação de incubadoras de empresas e cooperativa dos alunos
e a valorização da formação e atualização dos
funcionários.
“Durante todo o processo eleitoral recebi sugestões de todos os segmentos da Universidade, sugestões que, certamente, contribuirão
para o meu plano de gestão para os próximos
quatro anos. Pretendo formar uma equipe forte
e bem preparada para assumir os desafios de
estar à frente da maior instituição de ensino
superior do Vale do Paraíba.”
Conheça o perfil do novo Reitor e Vice
Prof. dr. José Rui Camargo é graduado em
Engenharia Mecânica, em 1977, pela Universidade Federal de Itajubá e ingressando na
UNITAU em março de 1981. É Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de
Taubaté (UNITAU) e Doutor em Engenharia Mecânica, na área de Transmissão e Conversão
de Energia, pela Universidade Estadual
Paulista (UNESP) e atualmente desempenha o
papel de vice-reitor prof. dr. Marcos Roberto
Furlan – Graduou-se em Engenharia Agronômica, em 1981, pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho e é Mestre e
Doutor em Agricultura pela mesma Universidade, na área de concentração em Horticultura.
Ingressou na UNITAU em 1984, onde foi Chefe
de Departamento de Ciências Agrárias no período de 1995 a 1996. Atualmente é professor
Assistente III da Universidade de Taubaté, coordenador do Centro de Estudos em Plantas
Medicinais, Aromáticas e Condimentares da
UNITAU.

ReitorJosé Rui Camargo e prefeito Roberto Peixoto

Câmara exalta caráter
democrático e espera parcerias
O presidente da Câmara de Taubaté, Henrique
Nunes (PV), ressaltou o caráter democrático do processo eleitoral que levou à escolha do professor
dr. José Rui Camargo para ocupar o cargo de reitor da Unitau entre 2010 e 2014.
Pela primeira vez nos 35 anos de história da
Unitau, a comunidade acadêmica, formada por professores, funcionários e alunos, votou na eleição
para a reitoria, disputada por três chapas.
“O que espero da nova gestão da Unitau é que
sejam feitas mais parcerias com empresas, com a
administração municipal, para que os alunos das
diversas faculdades possam prestar serviços à comunidade, supervisionados pelos professores. Os
alunos ganham, tendo na cidade um laboratório permanente, e a população sei beneficiada,” afirmou
Henrique Nunes.

9º Pro-Vale reúne
profissionais do
Vale em Taubaté
Sob a organização de Vale Eventos, acontece
no próximo dia 16 de julho, no Clube da Associação
em Taubaté a nona edição do Pro-Vale Profissionais
do Vale do Paraíba. O evento, idealizado com o
objetivo de reconhecer e homenagear gestores e
empresário da região, é considerado o maior
networking do Vale do Paraíba.
De acordo com a organização do evento, estão
sendo esperados mais de 400 profissionais das indústrias de Taubaté, São José dos Campos,
Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e região
Business Coffee - Uma rodada de negócios diferente é uma das propostas do evento, visando oferecer aos participantes a possibilidade de estabelecer novos contatos. A atividade está programada para
acontecer das 13h às 17h. Após o bussines coffe
acontecerá a homenagem aos profissionais da região e em seguida o evento será finalizado com duas
palestras e coquetel festivo.
Dentre as empresas âncoras já inscritas estão:
Autometal, Firstwave, Gestamp Automocion, IFF,
Malteria do Vale, Novelis, Rieter Automotive, Stolberg,
TRBR e WA Welding Alloys. As inscrições devem
ser feitas pelo site www.pro-vale2010.com.br.

