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Vallor Urbano investe
em empreendimentos
imobiliário na região

 Unitau empossa novos
pró-reitores e nova

gestão inicia trabalho

Sabesp implanta programa
de reciclagem de óleo de
cozinha em Pinda

Felipe César
apoia Mourão
O ex-vereador de

Pindamonhangaba Felipe
César decidiu apoiar a can-
didatura de Alberto Mourão
para Deputado Federal. Ad-
vogado e empresário do
ramo de construção civil, Mourão foi prefeito por
três mandatos de Praia Grande (sempre com vota-
ção em torno do 70%) e já se elegeu Deputado
Federal no pleito de 1998, com mais de 120 mil
votos. “É uma pessoa séria, gosta de trabalhar e já
comprovou que tem experiência para ajudar nos-
sa cidade, tendo inclusive assumido um compro-
misso de lutar pelas nossas reinvidicações em prol
de Pindamonhangaba”, afirmou Felipe César, que
foi buscar um representante com as mesmas quali-
dades que desempenhou suas atividades políticas.

ICMS cresce na região e Pinda
eleva arrecadação em 33%

Divulgação

PindaVale Shopping
inaugura escritório
e plantão de vendas

Com finanças em dia, Santa Casa investe
R$ 2 milhões na construção de novo centro cirúrgico

Dando mais um passo em sua caminhada, as
obras de construção do Pinda Vale Shopping Center
prevêem para este mês de julho a inauguração de
seu Escritório próprio com Plantão de Venda, pos-
sibilitando o início da formulação de pré-contratos
com os lojistas.

A obra prevê a construção de um prédio de 33.000
metros quadrados de área, com dois andares, 160
lojas, quatro salas de cinema, uma praça de alimen-
tação com 17 estabelecimentos, estacionamento vip
com manobrista para 500 veículos e estacionamen-
to comum para 2.500 carros.

  PÁGINA 11Prestes a completar 147 anos
atendendo a região, a Santa Casa
de Misericórdia consolida seu
exemplo de competência adminis-
trativa e inaugura em agosto o seu
novo centro cirúrgico com oito no-
vas salas e inédita adaptação para
familiares acompanharem as partu-
rientes durante procedimentos obs-
tétricos. Conheça o segredo desta
centenária instituição que vive um de
seus melhores momentos em sua
história.                         PÁGINA 08

Divulgação

Pindamonhangaba liderou o
ranking de crescimento na ar-
recadação de ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) no primeiro
semestre de 2010. Dos R$ 35,5
milhões, no primeiro semestre
de 2009, a arrecadação saltou
para R$ 47,5 milhões no mes-
mo período deste ano, repre-
sentando uma alta de 33%.

Taubaté recebeu no primei-
ro semestre de 2010 R$ 72,6
bilhões contra R$ 56,7 bilhões
no mesmo período do ano pas-
sado, representando aumento
de 28%, mesmo percentual de
crescimento registrado por
São José dos Campos.

PÁGINA 03

Divulgação/PMP

Parque Industrial alavanca arrecadação de impostos em Pinda
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Editorial Debate & Idéias
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Ritmo acelerado
A economia brasileira tem apresentado um de-

sempenho excepcional, haja vista os números refe-
rentes ao primeiro trimestre deste ano, quando cres-
ceu num ritmo alucinante, algo comparável aos re-
sultados obtidos pela forte economia chinesa, que
detém a primeira colocação nesse ranking.

 O Brasil vem logo em seguida, ostenta agora a
invejável segunda posição entre os demais paises.

Embora o impacto causado por essa notícia te-
nha sido enorme, outros elementos não menos im-
portantes devem ser levados em consideração quan-
do se analisa os dados mais detalhadamente, den-
tre eles, o fato da produção industrial ter sido a prin-
cipal responsável por todo esse crescimento.

Só as industrias, que vêm melhorando continua-
mente o seu desempenho, contribuíram com 14,6%
do total.

Os investimentos visando viabilizar a produção
dos próximos meses também aumentaram, sua taxa
foi de 26%, número considerado excepcional para
os padrões brasileiros.

Um dos pontos importantes na análise dos resul-
tados apresentados pelo país é o modo como este
crescimento tem acontecido, se fosse de uma for-
ma desequilibrada, com pouca produção e muito
consumo, os resultados poderiam ser desastrosos,
principalmente pelo perigo que representa a volta
da inflação.

Era o que estava acontecendo nos meses ante-
riores, cujo crescimento estava sendo impulsiona-
do pelo consumo das famílias.

É por isso que o crescimento brasileiro, que apre-
sentou um resultado vigoroso e bem distribuído, foi
recebido com grande otimismo e esperança pela
maioria dos economistas.

Essa notícia é muito boa também para o nosso Vale
do Paraíba, região que certamente contribuiu de forma
muito intensa na obtenção desses resultados.

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os
bens e serviços produzidos e consumidos no país.

No primeiro trimestre deste ano ele foi de R$ 826
bilhões, o que significa dizer que crescemos 9%
comparado com o mesmo período de 2009.

Apesar dos bons resultados apresentados até
agora, muita coisa ainda precisa ser feita. Questões
estruturais, como uma pesada carga tributária, legis-
lação trabalhista onerosa e problemas conjunturais
decorrentes de investimento insuficiente em inova-
ção podem nos deixar para trás.

Por tudo isso, é bom ficar de olho nos planos de
nossos candidatos às próximas eleições.

A Auditoria e Consultoria Trabalhista
economizam recursos e reduzem riscos

(*) Janaina Camargo Fernandes Monteiro
Advogada, sócia do escritório Fernandes & Monteiro Sociedade de Advogados, atuante na área do

Direito do Trabalho – janaina@fernandesemonteiro.com.br

O Brasil é um dos recordistas
mundiais em ações trabalhistas,
ocasionando avolumados gastos
aos empregadores, que certamen-
te poderiam ser utilizados no cres-
cimento e na consolidação do ne-
gócio. Todavia, é perfeitamente
possível modificar essa situação,
desde que a empresa seja orien-
tada por profissionais competen-
tes.

A realidade empresarial em
nosso país resume-se, naquelas
instituições que iniciaram suas ati-
vidades com número reduzido de empregados e
condição financeira pouco abastada.

Contudo, com o transcurso do tempo, os ne-
gócios cresceram juntamente com o seu pesso-
al, ocasionando aí a necessidade de atender uma
gama de regramentos trabalhistas, que parecem
ser de difícil cumprimento.

Na grande maioria das vezes, os empresários
acreditam que estão trabalhando pautados na le-
gislação, mas invariavelmente são surpreendidos
com a insatisfação dos funcionários, acidentes e
doenças do trabalho, reclamações trabalhistas,
reivindicações do Sindicato e autuações do Mi-
nistério do Trabalho.

Casos recorrentes são as empregadoras que
se sentem reféns dos seus funcionários, sempre
com receio deles ingressarem com ação em
desfavor da empresa.

Assim, é comum manterem empregados em
seu quadro a contra gosto ou submeterem-se a
“acordos” no momento da dispensa ou em juízo.
Isso porque, não possuem a segurança de se-
rem cumpridores de todas as suas obrigações tra-
balhistas. Consequentemente, não utilizam a Lei
em seu favor.

A auditoria e a consultoria dão suporte e firme-
za à gestão do empresário moderno, já que se
averigua pormenorizadamente os procedimentos
realizados pela empresa, tais como:  folhas de

pagamento, equiparação salarial,
cargos e salários, jornada de tra-
balho, práticas de saúde e segu-
rança do trabalho e a partir daí,
padroniza-os em consonância
com a legislação.

Referidos serviços diminuem
os riscos laborais e, ainda, podem
ocasionar uma economia real con-
siderável, se adotadas práticas,
como:

· Concessão de benefícios
isentos de tributação e outros que
podem ser deduzidos do Impos-

to de Renda;
· Instituição de banco de horas (eliminando o

pagamento de horas extras);
· Introdução de escala de trabalho inteligente;
· Treinamentos.
Além das sugestões acima, inúmeras outras

práticas poderão ser estabelecidas no empreen-
dimento, sendo certo que, as vantagens da Audi-
toria e Consultoria Trabalhista são as seguintes:

· Inibição do ajuizamento de reclamações tra-
balhistas em pelo menos 70%, pois o emprega-
dor passa a atender a legislação laboral não ha-
vendo subsídio para Reclamatória;

· Redução em cerca de 80% de aplicação de
multas pela fiscalização do Ministério do Traba-
lho, órgão que hoje é eficiente e pró-ativo;

· Motivação dos funcionários, otimizando a
produtividade e evitando o desperdício;

· Além do mais, a empresa poderá compro-
var sua idoneidade no âmbito trabalhista, fator este,
decisivo no momento da conquista de um cliente
ou na atração de investidores, especialmente no
setor de prestação de serviço.

Conclui-se que os serviços tratados neste arti-
go tem efeitos práticos, proporcionando ao em-
presário a certeza de ser cumpridor de suas obri-
gações, facilitando o trabalho do Departamento de
Recursos Humanos e vislumbrando funcionários sa-
tisfeitos, tornando assim, o negócio mais rentável.

(*) Janaina Camargo Fernandes Monteiro
Divulgação

Estimulando o empreendedorismo,
CECOMPI presta contas em Assembléia Anual

O CECOMPI – Centro para Competitividade
e Inovação do Cone Leste Paulista promoveu
sua Assembléia Anual para prestação de con-
tas às empresas associadas. Através do en-
contro, o CECOMPI apresentou e aprovou jun-
to aos participantes o balanço de 2009, os pro-
jetos em andamento, as perspectivas para 2010
e 2011 e também o parecer da auditoria – rea-
l izada anualmente pela Price Water House
Coopers (PwC).

Segundo Wol f ram Qu in te ro ,  d i re to r
corporativo da Quinabra e fundador e membro
do conselho, o CECOMPI, nesses cinco anos,
se  conso l idou  no  pape l  de  es t imu la r  o
empreendedorismo, o que para as empresas

associadas é muito importante. “Através de uma
excelente estrutura e gerência, o CECOMPI dá
to ta l  supor te  às  empresas  e  ao
empreendedorismo”, completa Wolfram.

Para Reginaldo Siqueira, diretor da UTEC –
uma das primeiras empresas a se associar ao
CECOMPI, a organização é uma facilitadora de
negócios, auxiliando nas melhorias das empre-
sas. “O que está faltando agora é uma maior
união das associadas para alavancar ainda mais
essas ações do CECOMPI, pois acreditamos
mui to  no  conse lho  e  no  CECOMPI” ,  d i z
Reginaldo.

Logo após da Assembléia, foi realizada a
reunião mensal do Conselho Administrativo.
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Política na Região
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Envie notas e sugestões para o e-mail
contato@valeempresarial.com.br

Lorena tem novo presidente
A Câmara de Lorena já

elegeu a sua nova Mesa
Diretora da Câmara para o
biênio de 2011/2012.
Após empate na votação
para a Presidência da Câ-
mara, entre os vereado-
res Rogerinho 100% (PDT)
e Drº Élcio Vieira Júnior
(PV), o desempate ocor-
reu por meio de um sor-
teio e o vereador
Rogerinho 100% (foto) foi “contemplado” como
novo presidente do Legislativo. A mesa diretora
será empossada no dia 1º de janeiro de 2011.

Padre Afonso inaugura Comitê
O deputado estadual e candidato à reeleição,

Padre Afonso Lobato (PV) inaugura comitê política
na Avenida Itália, em Taubaté, nesta sexta-feira, dia
16. Integrando a dupla verde do médioVale do Paraíba,
o deputado tem forte dobrada com o vereador Henrique
Nunes, candidato a deputado federal.

PSB tem nomes fortes
O PSB, partido do empresário Paulo Skaf, lan-

çou dois bons nomes do Vale para a disputa à Câ-
mara Federal. Em Guaratinguetá, o vice-prefeito
Miguel Sampaio já vem costurando apoio à sua can-
didatura e em Pinda, o ex-diretor do Senai Paulo
Sérgio Torino é o representante da sigla na região.

Digão é recebido por Peixoto
O prefeito Roberto Peixoto recebeu em audiên-

cia de trabalho o vereador Rodrigo Luís Silva (Digão),
que na oportunidade esteve acompanhado do cô-
nego Paulo César Nunes de Oliveira, responsável
pela Obra Social Nossa Senhora Aparecida, da pa-
róquia Santíssima Trindade. Diversos assuntos de
interesse coletivo foram abordados no encontro.

Pinda moderniza comunicação
A Prefeitura de

Pindamonhangaba
inaugurou as no-
vas instalações
do prédio da Fun-
dação Dr. João
Romeiro, que for-
ma o novo nú-
cleo de Comuni-
cação da Prefeitu-
ra. No local, que
é uma extensão
da Secretaria de

Governo, estarão funcionando o Departamento de
Governo, o Departamento de Comunicação, a
Coordenadoria de Eventos, a Fundação Dr. João
Romeiro e o jornal Tribuna do Norte. O novo pré-
dio recebeu a denominação de Domingos José
Ramos Mello (Gaúcho) e com a nova visão o Se-
cretário de Governo, engº Arthur dos Santos pre-
tende modernizar o setor e dar nova agilidade ao
serviço público.

Pinda eleva em 33% arrecadação de
ICMS e é destaque no Vale do Paraíba

Pindamonhangaba liderou o ranking de crescimento na arrecadação de ICMS
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no primeiro semestre de 2010.

Dos R$ 35,5 milhões, no primeiro semestre de 2009, a arrecadação saltou para
R$ 47,5 milhões no mesmo período deste ano, representando uma alta de 33%.

Segundo dados divulgados pela Secretaria da
Fazenda Paulista, os indicadores mostram números
de outras cidades da região. Taubaté recebeu no
primeiro semestre de 2010 R$ 72,6 bilhões contra
R$ 56,7 bilhões no mesmo período do ano passa-
do, representando aumento de 28%, mesmo
percentual de crescimento registrado por São José
dos Campos.

Segundo representantes da Prefeitura, o motivo
que levou a elevação na arrecadação de
Pindamonhangaba foi o acréscimo no Valor Adicio-
nado (VA) nos últimos anos. Em 2007, o VA de
Pindamonhangaba foi de R$ 2,7 bilhões; em 2008,
foi de R$ 4,1 bilhões – crescimento de aproximada-
mente 50%, contra média de 11,3% no resto do Es-
tado de São Paulo. Taubaté registrou pequena que-
da de R$ 5 bilhões em 2007 para R$ 4,97 bilhões
em 2008 e São José dos Campos, a maior econo-
mia da região elevou de R$ 15 bilhões para R$ 17
bilhões no mesmo período.

Os índices de cada ano base de apuração são
aplicados para realização de repasses dois anos
após o ano base. O ano base de 2008 é válido para
aplicação no ano de 2010, por exemplo.

O secretário de Finanças, Silvio Serrano, atribuiu
o incremento do valor adicionado a fatores locais e
externos. “O setor da indústria de base para abaste-
cimento do mercado interno e externo foi a principal
atividade do nosso desempenho. Tivemos um forte
crescimento em 2008 em relação ao ano anterior,
sobretudo nos meses que antecederam o estouro
da crise econômica mundial”.

Serrano disse que a tendência para os próximos
anos é de mais crescimento. “Devemos apresentar
dados de aproximadamente 5% de aumento na ar-
recadação de ICMS em relação ao nosso novo va-
lor. O momento é propício para Pindamonhangaba
e todos devem aproveitar”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Staut Neto, analisou a situação. “Tem reflexo
de maneira positiva em outras atividades do municí-
pio, que também saem favorecidos. Assim temos
benefícios em todos os setores econômicos”.

Para o prefeito João Ribeiro, o índice significati-
vo de aumento na arrecadação é motivo de come-
moração. “Isso demonstra o fortalecimento de
Pindamonhangaba entre as principais cidades do
Estado. O incremento na arrecadação é fundamen-

tal para uma prefeitura, pois aumenta o valor que
temos para nossos serviços de manutenção da ci-
dade e o que podemos investir em todas as áreas –
desde saúde e educação, como obras de
infraestrutura”.

Geração de empregos em alta em Pinda
A criação de postos de trabalhos é outro triunfo

de Pindamonhangaba para o bom momento econô-
mico. Pelo terceiro mês consecutivo, a cidade foi a
melhor da região na geração de empregos, segun-
do divulgação do Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) – órgão da secretaria
do Trabalho de São Paulo.

Em 2010, Pindamonhangaba tem a maior varia-
ção percentual da região com 4,33%, superando São
José dos Campos (2,69%), Taubaté (3,66), Jacareí
(1,97) e Guaratinguetá (-0,37). No mês de maio, onde
na maioria dos municípios a variação ficou abaixo
da casa de 1% ou apresentou números negativos,
Pindamonhangaba também contou com a maior va-
riação positiva de 1,07%.

O saldo positivo é obtido quando o número de
admitidos é superior ao número de demitidos. Em
maio foram admitidos 1.114 trabalhadores, 804 fo-
ram demitidos – com saldo de 310.

Divulgação/PMP

Divulgação/PMP

Pindamonhangaba deverá fechar 2010 com a maior arrecadação de ICMS em sua história

Industrialização forte é o segredo da economia

Divulgação

Divulgação
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Boa Notícia

Câmara de São José homenageia Center Vale
Shopping por suas ações ambientais

O Center Vale Shopping de São José dos Campos foi homenageado no último dia 23 com a outorga da Medalha Mérito Ambiental “Chico Mendes”
por suas ações socioambientais realizada na comunidade joseense. O centro de compras regional é o primeiro a ser reconhecido

 com esta homenagem pelo legislativo, através de propositura do vereador Dilermando Dié.
A referida homenagem deve-se às inúme-

ras ações de sustentabilidade desenvolvidas
pelo Center Vale. O jornal ValeEmpresarial
apresenta nesta edição alguns exemplos e ações
praticadas e destacadas nessa homenagem.
Programa de Manutenção Operação e Controle

Através desse projeto a empresa apresen-
ta técnicas para a execução de manutenção e
conservação e limpeza em todo o sistema de
ar condicionado, com a presença de 11 casas
de máquinas de ar condicionado localizadas
em galerias técnicas, que distribuem ar em
condições padronizadas de temperatura, umi-
dade e vazão para os corredores do Shopping.

Com o ar interno considerado puro, a Re-
vista Climatização premiou o trabalho desen-
volvido pelo shopping para a qualidade do ar
e aferiu que apenas dois shoppings no interior
do estado de São Paulo possuem o prêmio de
qualidade do ar.  

Reciclagem de água
O Center Vale apresenta uma Estação de Tra-

tamento de Efluentes aerada com oxigênio
puro que faz o tratamento do esgoto. No final
do processo a água tratada é filtrada em filtros
de areia e carvão ativado e depois é ozonizada
e descon taminada,  es tando  p ron ta  para
reutilização em aplicações que não exijam água
potável, como irrigação de jardins, limpeza de
estacionamentos e uso em lagos de peixe.

Coleta de óleo
Outra ação exemplar é aplicada aos comer-

ciantes da área de alimentação, que coletam
todo o óleo utilizado nas frituras e processam
dentro do shopping virando sabão em pedra
que é distribuído para funcionários e entidades.
Anualmente são produzidas cerca de 60 mil
pedras de sabão.

Coleta seletiva
O shopping realiza a coleta seletiva de ma-

teriais recicláveis. O lixo reciclável é separa-
do e enviado para usinas de reciclagem, sen-
do processado por mês cerca de 15 toneladas
de materiais recicláveis.

Coleta de Lâmpadas
Implantada recentemente, a coleta de lâm-

padas, baterias e pilhas é realizada em todos
os estabelecimentos. Todos os lojistas são in-
centivados a participar do processo e por mês

são recolhidas aproximadamente 700 lâmpadas
dos mais variados tipos. No processo final as
lâmpadas são destruídas em equipamento que
faz a separação do vidro e metais dos materi-
ais poluentes contidos na mesma. O vidro e
a lumín io  são  rec ic lados  e  os  e lementos
poluentes são incinerados. As pilhas e bateri-
as são armazenadas em tambores plásticos
para envio para aterros sanitários que possu-
em licença da CETESB para o recebimento e
armazenagem deste tipo de material.

Energia elétrica
A implantação do uso eficiente da energia

elétrica no empreendimento é um processo de
melhoria contínua, diversas ações já foram
implementadas visando a economia, dentre elas
podemos citar: automação de painéis elétricos,
tanque de termoacumulação para não consu-
mir energia do ar condicionado em horário de
ponta, instalação de clarabóias para iluminação
natural, melhorias de performances de equipa-
mentos, como bombas, ventiladores e motores
elétricos e troca de lâmpadas de maior consumo.

Plantio de Árvores no Jd Satélite
O CenterVale Shopping de São José dos

Campos deu início em 1º de setembro de 2007
ao processo de plantio de árvores em uma das
áreas de nascente em São José dos Campos
que fica no Jardim Satélite, à rua Antonio Aleixo.
O terreno foi limpo, tratado, adubado e em se-
guida recebeu o plantio de 1.350 mudas numa
área de 8 mil metros quadrados, recuperando
a mata ciliar e preservando as nascentes.
Projeto Escola Ambiental leva alunos para

conhecer ações do shopping
Para não ficar restrita ao interior do shopping, o

CenterVale iniciou o projeto Escola Ambiental que
consiste em conscientizar comunidade, levando alu-
nos da rede pública e particular para conhecer as
ações ambientais desenvolvidas pelo shopping.

A visitação tem que ser agendada com o Depar-
tamento de Manutenção e Operação pelo telefone
(12) 3924-3004 e as apresentações aos alunos acon-
tecem duas vezes por mês.

Os alunos chegam até o shopping assistem a
uma projeção que mostra o início do trabalho
ambiental do shopping e em seguida visitam os lo-
cais onde as ações são realizadas como: a casa de
máquinas do ar condicionado, a estação de trata-
mento de efluentes, as estações de reciclagem e a
fábrica de sabão.

McDonald’s inaugurou novo
quiosque no Vale Sul Shopping

O McDonald’s inaugurou mais um quiosque para
a venda de sobremesas geladas no Vale Sul
Shopping. O novo ponto de venda está instalado na
Praça de Eventos, próximo ao cinema do shopping.

No local, os clientes poderão encontrar sorvetes
e sobremesas especiais e um atendimento rápido
e de qualidade. A empresa conta com 12 restauran-
tes na região do Vale do Paraíba, nas cidades de
São José dos Campos, Aparecida, Caraguatatuba,
Ubatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Roseira e Taubaté.

A marca McDonald’s é líder no segmento de ali-
mentação fora de casa e conta com 577 restauran-
tes e 62 unidades de McCafé. Há 31 anos atuando
no Brasil, a rede está presente em 143 cidades, lo-
calizadas em 22 estados e no Distrito Federal. A
empresa é uma das maiores empregadoras priva-
das do Brasil, com 48 mil funcionários, entre restau-
rantes próprios e franqueados.

Férias
Animando as férias da garotada no Vale Sul

Shopping até o dia 25 de julho estão os protagonis-
tas Timmy, Cosmo e Wanda, presentes em todas as
brincadeiras do espaço “Aventura Mágica dos Pa-
drinhos”. Com 140 metros quadrados e cinco ofici-
nas, além de um mini estúdio para fotos, o cenário
das brincadeiras fica na Praça de Eventos. Podem
participar gratuitamente crianças de 4 a 12 anos.

As aventuras de Timmy e seus padrinhos mági-
cos Cosmo e Wanda viram temas de brincadeiras e
oficinas: Oficina de Varinhas Mágicas, Arremesso
Mágico, Quebra-cabeça Cúbico, Padrinhos Online
e Corrida Mágica. O espaço ainda possui um ane-
xo, o Painel de Fotos 3D, onde os visitantes podem
tirar fotos se vestindo como padrinhos mágicos, com
direito a asas, coroa e varinha e cenografia baseada
em cenários de animação.

60 mil pedras
de sabão são

produzidas
anualmente
com a ação

ambiental
praticada

pelo
shopping

Óleo utilizado nas frituras é recolhido internamente

Fotos: Divulgação
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Gastronomia

Mercato de Quiririm comemora 11 anos em Taubaté
Criado em junho de 1999, o Mercato Della

Colonia Agricola Di Quiririm comemorou 11 anos
de atuação no mercado regional. Composto de
cantinas e lojas de artesanato mantidas pelos
descendentes de italianos, o Mercato oferece
grande diversidade gastronômica e apresenta
um dos maiores potenciais turísticos do Vale
do Paraíba.

Para comemorar a data, foi realizada uma
programação especial que incluiu a apresenta-
ção de performances italianas, com a presen-
ça do cantor Fred Rovella, que culminou com
a abertura da terceira edição do Festival de
Inverno, realizado pela Associação dos Lojis-
tas do Mercato Della Colinia di Quiririm. Na tem-
porada do inverno, os visitantes poderão apre-
ciar a comida típica italiana, o artesanato e a
música ao vivo aos finais de semana.

O evento contou com a participação do pre-
feito Roberto Peixoto e com um público de
aproximadamente 600 pessoas que prestigiou
o show de Rovella, considerado como o me-
lhor cantor italiano do Brasil

História - Em 2007, a prefeitura realizou a
revitalização de sua área externa e a construção de
um arco que remete os visitantes à arquitetura do
Coliseu. O novo visual atraiu ainda mais turistas e

Prefeito Roberto Peixoto e
primeira-dama comemoram

aniversário do Mercato,
com a presença do

cantor italiano Fred Rovella

visitantes ao local.
O Mercato local iza-se à

Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro, KM 4,5, no Trevo
de Quiririm. Outras informa-
ções sobre o festival podem
ser  obt idas pe lo  te le fone
(12) 9163-0504 ou no site:
www.mercatoquiririm.com.br.

Campos do Jordão espera fechar temporada com 600 mil turistas
Com o objetivo de reagir a reportagens sensacionalistas que são divulgadas sobre a temporada de inverno em Campos do Jordão, representantes dos
setores hoteleiro e gastronômico do município firmaram em documento o número real de turistas que a cidade deve receber em julho: 600 mil turistas.

Contrariando os números infundados que apon-
tavam um número de dois milhões de visitantes, os
comerciantes de Campos do Jordão afirmam que a
realidade e a capacidade da estância turística é bem
diferente e que 500 mil turistas já seria um número
estrondoso.

“Quem divulga esses números tem que ter cui-
dado, porque coeficientes na casa dos milhões é
bonito para vender notícia, mas afugenta aquele tipo
de turista, para o qual formatamos os nossos negó-
cios”, disse Paulo César da Costa, do Grupo Cozi-
nha na Montanha.

O encontro empresarial acontece na sede da
Associação Comercial e Empresarial do município
e discutiu ainda a quantidade de ônibus que a cida-
de pode receber, sem que haja transtornos à sua
estrutura. O evento contou com a participação de
representantes da Prefeitura e ainda de vários guias
de turismo.

Para os empresários, há vários anos, na véspe-
ra da temporada de inverno, surgem números
fantasiosos que sempre superam os do ano anteri-
or. Dessa vez os empresários afinaram o discurso e
cobraram dinamismo da assessoria de imprensa da

Prefeitura para elaborar notícias com critério e que
desmintam as informações que possam ser prejudi-
ciais à estância.

Polêmica com os ônibus de excursão
Representantes da Prefeitura garantiram que a

cidade não está autorizando um ingresso expressi-
vo de ônibus em julho e que na temporada só entra-
rão 120 coletivos por dia. “Vai ser como nos anos
anteriores, com a diferença de que os ônibus terão
que seguir roteiros fixos e não poderão circular no
Capivari”, observou o subsecretário Antonio Marcos
de Jesus.

Matrículas do Colégio Técnico da FAPI encerram-se dia 30 de julho
Para quem deseja ingressar ainda este ano em

um curso técnico, a Faculdade de
Pindamonhangaba está com matrículas abertas
para o seu Colégio Técnico – COTEFAPI. As va-
gas são para os cursos de Técnico em Enferma-
gem, Química e Prótese Dentária. As inscrições
podem ser feitas até o dia 30 de julho.

As aulas do Colégio Técnico acontecem nas
dependências da faculdade, que possui grande
estrutura, excelentes laboratórios e professores
capacitados, unindo a qualidade do ensino supe-
rior da FAPI, primeira colocada entre as faculda-
des particulares do Vale do Paraíba, com o ensi-

no de nível técnico.
Em parceria com o Hospital Frei Galvão, o curso

de Técnico em Enfermagem também é oferecido na
cidade de Guaratinguetá.

Com um mercado de trabalho tão competitivo, a
especialização acadêmica, seja de nível técnico ou
superior, representa um diferencial muito importante
para agregar conhecimento e informação que colo-
cam o profissional na frente para se manter ou entrar
no mercado de trabalho cada vez mais exigente.

Mais informações no site: www.fapi.br, pelo tele-
fone (12) 3648-8323, ou na própria faculdade, Rod.
Presidente Dutra, Km 99 - Pinhão do Una.Qualidade do ensino superior presente no ensino técnico

Divulgação
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Eu Recomendo
Divulgação

Quem contribui com o “Eu Recomendo”
desta edição é a professora Maria Gorette

Rodrigues von Gal, graduada em educação
física, pós graduada em fisiologia do exercí-

cio pela UNIFESP, bailarina desde 1985,
com mais de 34 cursos extra curriculares,
proprietária da academia Performance e
escola de dança em Pindamonhangaba.

Suas indicações aos leitores do VE, são:

Como se tornar um líder servidor
Autor: James C Hunter
 Editora: Sextante
Este livro nos oferece uma nova maneira de

aplicar a liderança, na qual a autoridade está
em inspirar pessoas, influenciar nossos segui-
dores a obter resultados comparti lhando as
responsabil idades.

O autor acredita que a melhor maneira de
cuidar da empresa é cuidar primeiro das pes-
soas que cuidam do nosso negócio, suprindo
suas carências de habilidade, e motivá-las es-
timulando-as a crescer, liderar com autoridade
e não com o poder, influenciando-as a fazerem
a coisa certa.

O livro retrata a importância do auto contro-
le e equilíbrio emocional quando se fala em
lidar com pessoas, o que reflete também em
nossa vida pessoal, nos beneficiando como
seres humanos e transformando nossa equipe
em uma grande energia realizadora.

Academia na era do conhecimento
Autor: Jorge Gonçalves
Editora: Atitude
O livro mostra ferramentas que ajudam en-

tender melhor as pessoas para se relacionar
bem com elas, da arte de liderar e da impor-
tância de se construir uma verdadeira equipe,
onde todos caminham juntos e jogam no mes-
mo time. Voltado para gestão de academias,
enfatiza a forma de encantar clientes através
do comprometimento, do profissionalismo e da
dedicação.

ACIT promove treinamentos em julho

Associação lança campanha
para as compras do “Dia dos Pais”

Uma verdadeira campanha
cultural já está em ação para
aquecer as compras do Dia
dos Pais em Taubaté. A ação é
uma iniciativa da Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté e recebeu o nome de
“Meu Pai, Meu Herói”. Para fo-
mentar as vendas neste perío-
do, a ACIT vai promover um
concurso de desenhos e frases
sobre os pais, com premiação
para os vencedores.

A campanha premiará o
melhor desenho em três cate-
gorias: de 06 à 09 anos, de 10
à 13 anos e de 14 à 16 anos; para participantes aci-
ma de 17 anos, concorrerão as melhores frases. Os
premiados receberão uma bicicleta para o filho e um
vale compras no valor de R$ 1.500,00, para o pai.

A campanha vai até 10 de agosto e os vencedo-
res serão divulgados a partir do dia 20 de agosto.

Os empresários que quiserem participar da cam-
panha “Meu Pai, Meu Herói”, podem entrar em con-
tato com a ACIT, pelo telefone 2125-8201, e solicitar
mais informações.

ACIT e Prefeitura de Taubaté firmam parceria
para recuperação das calçadas

Em reunião realizada entre a Associação Co-
mercial e Industrial de Taubaté (ACIT) e a Prefeitu-
ra Municipal, foi discutida a manutenção das cal-
çadas da região central da cidade. Empresários
da cidade sugeriram ações ao executivo, que

A Associação Comercial e Industrial de Taubaté
(ACIT) está com inscrições abertas para cursos e
palestras que serão realizadas até o final deste mês.
A entidade está oferecendo capacitações para em-
preendedores que pretendem abrir uma empresa,
assim como apresenta ferramentas de controles para
gerenciar as finanças de um negócio e também téc-
nicas para vendas e para a realização de um bom
atendimento ao cliente.

Um treinamento sobre o MEI (Micro Empreende-
dor Individual), uma lei que auxilia micros empreen-
dedores a sair da informalidade, será realizado pela
entidade no dia 15 de julho, às 15h. Neste curso,
serão apresentadas as facilidades que o MEI ofere-
ce ao empresário de pequeno porte, como a
contratação de um funcionário com menor custo, isen-
ção de taxas para o registro da empresa, ausência
de burocracias, entre outras. Durante o curso, o par-
ticipante será informado como o projeto funciona e
como se tornar um Micro Empreendedor Individual.

Entre os dias 26 e 30 de julho, a partir das 19h,

será a vez do curso “Formação do preço de venda”
que tem como objetivo explicar aos participantes
os métodos adequados para a formação de preço
de venda de produto ou serviço a partir da análise
das variáveis do mercado, como custo e despesa
de produção, carga tributária, preço da concorrên-
cia e margem de lucratividade. Cada participante tam-
bém terá direito a uma consultoria em sua empresa
sobre o tema abordado.

Já no dia 29, a ACIT apresenta mais uma sessão
do “Cine Empresa”, quando exibe um vídeo-treina-
mento sobre “Fidelização ao cliente”. O objetivo do
evento é apresentar ferramentas que os empresári-
os possam utilizar para fidelizar seus clientes. O treina-
mento será realizado a partir das 15h, com moderação
da consultora de cursos da ACIT, Valéria Campos.

Inscrições – Toda a programação será realizada
no auditório da entidade, localizado na Rua Jacques
Félix, 675, no Centro de Taubaté. Mais informações
e inscrições pelo telefone (12) 2125-8208. (Colabo-
ração Assessoria Imprensa/ACIT).

demonstrou grande receptividade.
Agendada pela Prefeitura, a reunião pretendia

discutir  a troca do piso das calçadas do centro
de Taubaté, além de ações para otimizar a coleta
de lixo e a instalação e manutenção de lixeiras. O
grupo que representou os empresários
taubateanos sugeriu alguns pontos considerados
prioritários para o início da recuperação da região
central: arrumar as calçadas já existentes e a lim-
peza de cartazes e faixas colocadas nas pare-
des e postes da cidade, além da colocação de
lixeiras, já sugerida pela Sandra Morales, presi-
dente da ACIT, que celebrou a cooperação entre
Prefeitura e empresários.

“Essa parceria firmada entre a Prefeitura Muni-
cipal e a ACIT é muito importante, porque abre um
diálogo para futuras ações em favor dos empresári-
os e, também, dos munícipes”.

Empresários discutem ações para melhoria do centro comercial de Taubaté

Divulgação/PMT
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Gerdau discute apoio para projeto do meio
ambiente em Pindamonhangaba

Demonst rando  in te resse  em
apoiar ações socio-ambientais, a
empresa  Gerdau  de
Pindamonhangaba discutiu recente-
mente projetos que serão implanta-
dos na área ambiental no município.

Em recente encontrado realiza-
do na Subprefe i tura  de More i ra
César, representantes da Gerdau
Aços Especiais Brasil discutiram a

possibilidade de futuras parcerias para plantio
de árvores, bem como a implantação de ou-
tros projetos para a preservação e manuten-
ção do meio ambiente.

Par t ic iparam da reunião o Sub-prefe i to
Carlinhos Casé, o Diretor de Meio Ambiente
Fred Gama, Assessora Técnica Nazaré Magno
e os representantes da Gerdau Gerente-admi-
nistrativo, Luiz Pedro Lopes Jonhson e Gleise
Souza.

Divulgação

Representantes da Gerdau em reunião na subprefeitura

CDHU e Bandeirante Energia incentivam o uso de aquecedores solares
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e Urbano (CDHU) e a Bandeirante Energia estão uni-
das em uma ação de incentivo ao uso de sistema
de aquecimento solar residencial. Recentemente, um
evento em Pindamonhangaba orientou os morado-
res de três conjuntos habitacionais no distrito de
Moreira César, sobre uso dos aquecedores sola-
res, que serão instalados neste mês para 798 mutu-
ários na cidade.

“Cada casa que receber o aquecedor solar po-
derá ter uma economia de até 30% na conta de luz”,
explicou Eduardo Baldaci, gestor de Eficiência
Energética da CDHU.

O evento contou também com a presença do pre-
feito João Antonio Salgado Ribeiro, que destacou a
preocupação do município com o meio ambiente. “Essa
economia com energia elétrica será muito boa para as
famílias e também para a cidade”, afirmou ele.

O encontro serviu para orientar e conscientizar
os moradores sobre o bom uso dos recursos
energéticos e as vantagens do equipamento. Além
dos aquecedores, o acordo entre as empresas es-
tabelece a substituição de lâmpadas incandescentes
por fluorescentes compactas, de alta eficiência
energética, e a troca do chuveiro convencional por
um com sistema híbrido, que opere com o aquece-
dor solar e energia elétrica de baixa potência, com
dispositivo eletrônico para controle de temperatura.

A moradora Janete Paula Santos, 57 anos,
que gasta em média R$ 60 com energia elétri-
ca, comemorou a mudança. “Com o aquece-
dor solar acredito que sobrará pelo menos me-
tade disso para poder gastar com os meus
netos. Sem contar que estou contribuindo
para o meio ambiente”, disse Janete.

O sistema de aquecimento solar possui
dois componentes básicos: o coletor e o
reservatório térmico. O coletor é instalado
sobre o telhado e absorve o calor, aque-
cendo a água que circula em seu interior. A
água aquecida é armazenada no reservató-
rio, que varia de tamanho conforme a ne-
cessidade de consumo, e então é destinada ex-
clusivamente para o banho. Com esse sistema é
possível reduzir significativamente o consumo de
energia elétrica.

Empresário
aprova iniciativa
Para o empresário

Hewerton Miranda Pre-
cioso, diretor da HTON
Energia Solar, empresa
que fabrica e instala sis-
tema de aquecimento
solar no Vale do
Paraíba, região metro-
politana de São Paulo e
Rio de Janeiro, a iniciati-
va é muito positiva. “São
órgãos públicos, con-
cessionárias de serviço,
empresas sérias mos-
trando a importância do
aquecedor solar e de
seu uso. Nossa empre-
sa vem atuando nesse
segmento defendendo

essa bandeira de colaborar com o meio ambiente e
ainda economizar financeiramente”, ressaltou
Hewerton.

Assinarura de convênio para aquecedor solar no CDHU Cícero Prado

Divulgação

Hewerton
Miranda

Precioso da
empresa HTON

Energia Solar
parabenizou a

iniciativa

Divulgação
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Gerenciamento financeiro

Santa Casa de Misericórdia investe R$ 2 milhões
na construção do novo centro cirúrgico em Pinda
Exemplo de competência administrativa e prestes a completar 147 anos atendendo a região, a Santa Casa de Misericórdia inaugura em agosto o seu novo

centro cirúrgico com oito novas salas e assina com o Governo do Estado o Projeto Santa Casa II.

“Em 30 anos, nunca passamos por uma fase tão boa”

A Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba completa 147 anos de atendimen-
to à cidade e região inaugurando o seu novo e mo-
derno centro cirúrgico. Além do grande investimen-
to da construção, a Santa Casa acolhe o projeto
Santa Casa II, que abre as portas de sua maternida-

de para a população das outras
cidades do Vale.

Novo Centro Cirúrgico
A reforma vem para atualizar

a estrutura física do centro na
construção de um local novo e
com equipamentos modernos. O
provedor da instituição, enge-
nheiro Luiz Carlos Loberto
“Cacaio”, afirma que esta era a
única grande obra que faltava
para o hospital e que estava
sempre sendo adiada, devido à
grande movimentação de proce-
dimentos cirúrgicos do local.
“Nos propusemos a fazer um
projeto novo, isto é, o centro ci-

rúrgico está sendo construído no mesmo local, mas
é praticamente novo, pois não se trata de uma refor-
ma nem adaptação.”, ressalta.

O benefício soma um investimento de cerca de
R$ 2 milhões, sendo R$ 1,2 referente à construção e
projeto físico e o restante em modificações elétri-

cas, rede de gases, novos equipamentos, etc. O
investimento será nas 8 salas de cirurgia, sendo três
delas exclusivamente para parto, dividas em parto
normal e cesariana. As outras cinco salas ficam re-
servadas para procedimentos cirúrgicos em geral,
como ortopedia, entre outros.

Santa Casa II
Outro benefício para a região é a assinatura do

Projeto Santa Casa II, que consiste em um convênio
junto à Secretaria de Saúde do Estado para que a
Santa Casa atenda a população de municípios da
região. Para isso, o hospital já conta com infra-estru-
tura necessária para receber os pacientes. “O Santa
Casa II só sai quando o hospital já tem uma estrutura
que possa atender a esses novos serviços. Então,
é legalização de um procedimento que já fazíamos
anteriormente.”, explica Cacaio.

Outra novidade é a adequação dos interesses
do paciente e de seus familiares com a prática mé-
dica. Uma solução encontrada pela Santa Casa de
Pinda é inédita no interior paulista, resolvendo o pro-
blema do contato da grávida com os parentes no
momento do parto.

De acordo com uma nova legislação federal é
direito do parente da grávida assistir ao parto. “Po-
rém, com essa autorização o hospital não pode in-
tervir, mesmo que a permanência na sala de cirurgia
possa acarretar problemas em relação à esteriliza-
ção do local ou ocasionar infecção hospitalar. Para
solucionar essa questão, a direção da Santa Casa
de Misericórdia optou por um plano que utiliza uma
área vazia entre a rampa do hospital e o prédio e
assim ao invés da pessoa entrar no centro cirúrgico,
ela terá um corredor que dará acesso a uma sala
fechada, na qual ela verá o parto ocorrendo. Nesta
sala, o familiar poderá acompanhar todo o procedi-
mento através de um visor e pelo telefone interno
que possibilita o contato com o médico e com a
parturiente. Desse modo, não só uma pessoa, mas
quatro ou cinco da família poderão estar diante da
cirurgia”, explicou o provedor.

Pronto Atendimento Convênios/Particular atende cerca de 100 pacientes por mês

Fotos: Divulgação

São 500 funcionários, mais de 150 médicos e um
pronto-socorro que atende em média 400 pessoas
por dia. A Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba é considerada uma das empre-
sas que mais admite, perdendo apenas para as gran-
des indústrias.

Uma estrutura de 220 leitos e um pronto atendi-
mento que recebe em torno de 100 pacientes por
dia, somando consulta particular e convênios, mos-
tram o resultado de uma boa
gerência.

Programação e estruturação
foram os ingredientes neces-
sários para essa “grande em-
presa”, que trabalha 24 horas
por dia, chegar ao que é hoje.
No início, a gestão atual lidou
com dívidas e salários de fun-
cionários e médicos atrasados.
Mais tarde, com uma verba sig-
nificativa do governo do Esta-
do, a Santa Casa foi se
reerguendo aos poucos e
complementando o prédio
novo, que estava apenas 30%
pronto. Na época, o hospital
dependia exclusivamente do
SUS. Só após apresentar condições de prestar bons
serviços aos seus usuários é que os convênios co-
meçaram a aparecer.

A partir deste momento, a Santa Casa de Miseri-
córdia passou a crescer, porém sempre dando pre-
ferência à população. Pelas normas que regem a lei,
60% do atendimento de um hospital credenciado de-
vem pertencer ao SUS, no caso da Santa Casa 75%
dos pacientes vêm do Sistema Único de Saúde.

Gestão Administrativa
Segundo Cacaio, todo esse resultado veio gra-

ças a feliz visão administrativa e o trabalho realizado

de médio a longo prazo. “Hoje estamos bem e ain-
da temos em torno de 20 milhões em caixa.”

Cacaio também atribui o sucesso ao auxílio do
atual Diretor Administrativo, Camillo Alonso Filho, que,
dando sequência à experiência familiar de seu pai e
irmão no setor de administração de hospitais, deu
grande assessoria à instituição. Camillo também foi
peça fundamental para a boa fase da Santa Casa
por ser, além de administrador hospitalar, contador

e advogado.
“É muito importante não só

fazer equilíbrio de despesas,
mas do grupo que compõe a
diretoria ser um conjunto de
pessoas interessadas em re-
solver o problema e propici-
ar motivação”, afirmou o pro-
vedor da instituição.

Em agosto, a Santa Casa
de Misericórdia de Pinda
completa 147 anos e a tradi-
ção da inauguração de uma
grande obra em cada aniver-
sário se mantém. Também
estão sendo estudadas as
possibilidades de uma nova
entrada para funcionários e uma

cantina estruturada para atender aos visitantes, pacien-
tes e médicos. “A Santa Casa nunca passou por uma
fase tão boa, tão positiva. Nesses últimos 30 anos atin-
giu seu máximo e é merecedora desse festejo.”

 Museu
A Santa de Misericórdia apresenta em sua estru-

tura o museu histórico Provedor Dino Bueno, com
obras que contém toda sua história e do município
de Pindamonhangaba. São mais de 20 quadros de
pintura a óleo. O museu é aberto ao público com
visitas de segunda a sexta-feira das07h30 às 11h00
e das 13h30 às 17h30.

Diretor Camillo (esq.) e provedor “Cacaio”

Construção das novas salas do centro cirúrgico

Aspecto interno do Museu Histórico Dino Bueno
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Após sucesso no Vale, Sabesp lança programa
para reciclar óleo de cozinha em Pindamonhangaba

Estatal acredita que 700 mil litros de óleo são despejados irregularmente por ano, obstruindo as redes coletoras;
problema deve ser eliminado com destinação adequada. Ação já é desenvolvida em Caçapava, São José dos Campos e Taubaté.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp) lança neste mês em
Pindamonhangaba, o Programa de reciclagem de
Óleo de Fritura (PROL).

Criado inicialmente para resolver um dos proble-
mas mais recorrentes verificados pelas empresas
de saneamento – a obstrução de redes coletoras
provocada pelo lançamento irregular desse resíduo
–, o programa vem se mostrando uma excelente opor-
tunidade de conscientização, principalmente dos jovens
e crianças, que reproduzem em suas famílias, os con-
ceitos e posturas ecologicamente corretos.

De acordo com Walmir Medeiros, responsável
pela coordenação do programa na Sabesp, em
Pindamonhangaba, a iniciativa conta com o apoio
da Secretaria de Estado da Educação, por meio de
sua Diretoria Regional de Ensino e da Associação
Para Valorização da Pessoa com Deficiência
(Avape). “Com a disseminação da consciência
ambiental e as ações socioambientais desenvolvi-
das pelos alunos da rede de ensino e comunida-
des em tornos desses estabelecimentos, a Sabesp
está contribuindo para uma comunidade socialmen-
te responsável que colabora para a prevenção da
poluição hídrica e para a gestão responsável dos

resíduos sólidos”, declara Walmir.
De acordo com estimativas da Companhia, so-

mente no município de Pindamonhangaba, são ori-
ginados anualmente 700 mil litros desse resíduo, que
a partir de agora terão uma destinação adequada.

Com o PROL, todo óleo coletado na cidade pas-
sa a ser enviado à Avape, que encaminha esse pro-
duto até a empresa Barretti Soluções, responsável
pela produção de biocombustível. A partir da segun-
da quinzena de julho, caberá às escolas cadastra-
das no programa realizar o lançamento das ações
entre os estudantes, conforme calendário escolar.

Os munícipes que desejarem já podem
direcionar o óleo, acondicionado em garrafas PET,
depositando o material em um dos 9 ecopontos já
estabelecidos no município.

Destinação correta do resíduo
O resíduo originado das frituras também pode ser

utilizado na fabricação de sabão em pedra caseiro;
entretanto, esse procedimento exige medidas de
segurança e autorização expressa da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (ANVISA). Geralmente,
as empresas produtoras de biocombustível já con-
tam com essas licenças ambientais, o que permite
o seu funcionamento de acordo com as determina-

ções legais para a produção deste subproduto.
Mais sobre o programa

Desde 1997, a Sabesp desenvolve o PROL, em
parcerias com ONGs, empresas e outras instituições,
visando facilitar a coleta seletiva deste resíduo, con-
tribuindo para se evitar a poluição das águas e a
obstrução da rede de esgotos.

No Vale do Paraíba, o programa teve início em
março de 2008 no município de Caçapava e, desde
então, a ação tem se replicado em São José dos
Campos e Taubaté. Até o final deste ano, o PROL
será ampliado para contemplar todas as 24 cidades
do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira que são
atendidas pela Sabesp.

Onde entregar
Atualmente, há 9 ecopontos instalados em

Pindamonhangaba, localizados em instituições que
disponibilizam o espaço e facilitam a destinação
correta desse resíduo.
AVAPE – Santana - Salesianos, EE Dr.João Pedro
Cardoso - Campo Alegre, EE Antonia Carlota Go-
mes - Cidade Nova, EE Eunice Bueno Romeiro,
Pasin, EE Eurípedes Braga, Crispim, EE Regina
Célia M.S. Lima Araretama, SABESP - Vila Nair  e
Vale das Acácias e Contazul - Centro.
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American Tips

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

Some Curiosities about Brazil are very impressive and
even we(brazilians) normally have no idea about them.

· The Portuguese Language is the Sixth most spoken
in the world. A total of aproximately 200 Million people.

· The oldest tree in Brazil is a Jequitiba-
Rosa(Portuguese Name), the tree is 3020 years old
and it is located at State Park of Vassununga, Santa
Rita do Passo Quatro in SP.(Rank Brasil)

· Brazil has the helicopter fleet that grows fastest
in the world. The helicopters traffic in Sao Paulo is
the third busiest in the world.

· The Brazilian Flag at  Tres Poderes square,
Brasilia is the biggest flag in the world. Due the strong
winds, the flag needs to be changed montly. Each month
a different State cover the costs of the new flag.

· At the Amazon rivers, more han 1500 species of
fishes has been cataloged, but it is believed to have
a double of that. It is fifteen times more species than
found at European rivers.

· Joinville, in Santa Catarina hosts every year the
biggest dance festival in the world, with 6000 dancers
from 30 countries.

· Brasilia became the Capital just in 1960. Before
that, Salvador and Rio de Janeiro were.

· There are more than 127 million mobiles phones
in use in Brazil(April/2008).

· The oldest active theatre in the world is located
at Ouro Preto, in Minas Gerais, Brazil.

Intensivo de Férias
- 1 ano em 1 mês - O desafio do ano.

 Pense no seu futuro - Não perca tempo
 - Invista em você hoje

ALPS Idiomas - 3674-1047

Implementação da ISO
Quais as Vantagens de Certificar Minha Empre-

sa com a ISO?
As vantagens de uma empresa obter a certificação

de um sistema de gestão potencializam a capacida-
de da organização em fazer negócios e conquistar
mercados. Contribui para construir uma imagem posi-
tiva da organização, assim como o reconhecimento e
o respeito dos funcionários, fornecedores, clientes,
terceiros interessados e a comunidade.

Vantagens para a empresa com SGI:
A implantação de Sistemas de Gestão Inte-

grado é um instrumento multiplicador da capacida-
de empresarial em produzir com melhor qualida-
de, menores custos e incrementar a inovação
tecnológica. O processo de implantação desses
Sistemas de Gestão agrega valor à cultura
organizacional, desenvolvendo competências re-
lacionadas com o planejamento, atuação pró-ativa,
capacidade de trabalho em equipe, melhoria da
confiabilidade dos sistemas produtivos.
Muitos benefícios podem ser obtidos com o SGI:
· Redução de custos;
· Simplificação da documentação;
· Atendimento estruturado e sistematizado à legislação;

Jorge dos Santos - Diretor Técnico Responsá-
vel da Santos Gestão Empresarial, Técnico de Se-
gurança no Trabalho com experiência no Sistema
de Gestão Integrada, Instrutor de treinamentos nas
empresas para qualificação dos colaboradores e
implementação do Sistema de Gestão. Auditor em
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SASSMAQ,
SA 8000 e ISO TS 16949.
Sugestões pelo contato:
www.santosempresarial.com.br
santos@santosempresarial.com.br

Gestão Empresarial

Tableau Taubaté investe em cursos
técnicos e oferece mão de obra qualificada

PPR da Faurecia injeta
R$ 344 mil em Pindamonhangaba

Os cerca de 200 trabalhadores da Faurecia
receberam no início do mês, a primeira parce-
la da PPR (Programa de Participação nos Re-
sultados) 2010, que injetará R$ 344 mil na eco-
nomia do município. Cada funcionário recebe-
rá R$ 1.720, valor que foi aprovado em assem-
bléia, juntamente com a antecipação do 13º
salário, para os colaboradores que optaram
pelo adiantamento.

A proposta inicial da empresa de pagar R$
3.010 para aqueles que atingirem 120% das

metas ,  bem como a
seguinte, de R$ 3.200,
foi rejeitada pelos tra-
balhadores. Após ne-
gociação com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba, a
direção da empresa
apresentou o valor de R$
3.300 e aumentou a mar-
gem de absenteísmo de
cinco horas para cinco
dias. As metas de produ-

ção também foram reduzidas.
Segundo o secretário-geral do sind ica to ,

Herivelto Moraes, o “Vela”, a empresa se mostrou
inflexível durante as primeiras das seis reuniões
sobre o assunto. “A categoria está mobilizada e essa
união fez toda a diferença para a conquista de avan-
ços na mesa de negociações. Parabéns aos traba-
lhadores”, ressaltou.

Ainda de acordo com Vela, o sindicato terá em
breve novas reuniões com a empresa para discutir
outros assuntos reclamados pelos trabalhadores.

O número de empregos formais vem batendo
sucessivos recordes no país segundo dados do
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho.
No entanto, várias empresas de recursos humanos
ainda sentem a falta de mão de obra qualificada du-
rante os processos seletivos.

Visando descobrir quais as reais necessidades
do mercado de trabalho de Taubaté e região, o Co-
légio Tableau reuniu em 2009 as maiores empresas
do Vale do Paraíba. O estudo
apresentou um resultado inédito
com os departamentos de recur-
sos humanos dessas empresas e
foi criado cursos técnicos em Me-
cânica, Mecatrônica, Eletrônica,
Administração e Contabilidade.

Para atender os alunos, o
Tableau inaugurou uma nova uni-
dade com os mais modernos la-
boratórios e profissionais que si-
mulam um ambiente real de traba-
lho. A unidade II fica localizada na
Rua XV de Novembro, 150, no
Centro de Taubaté.

Além dos novos cursos, o co-
légio também possui cursos téc-
nicos nas áreas de Logística, Au-

xiliar de Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas,
Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Téc-
nico em Meio Ambiente, Técnico em Química, Téc-
nico em Radiologia, Técnico em Saúde e Seguran-
ça do Trabalho e Técnico em Veterinária.

As matrículas estão abertas e a duração dos cur-
sos varia entre 18 e 24 meses. O início das aulas
será no dia 16 de agosto. Mais informações pelos
telefones (12) 3621-2313 / 3622-5344.

Alexandre Andrade

Divulgação/Sindicato

Trabalhadores aprovam valor de PPR em assembléia

Colégio Tableau Taubaté investiu em moderno laboratório na sua nova unidade
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Com 648 novos sócios, atual diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos apresenta resultados

A nova  d i reção  do  S ind ica to  dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba e Região
completa o primeiro semestre de uma gestão
composta por metas, campanhas e projetos
concluídos. São apenas os primeiros 180 dias
sob o comando desta nova gerência, que apre-
sentou uma equipe comprometida com os tra-
balhadores.

Só neste iníc io de gestão,  os números
apontam 648 metalúrgicos que se tornaram
sócios do Sindicato. Segundo o presidente,
Romeu Martins, a presença do Sindicato dos
Metalúrgicos nas fábricas, além da determina-
ção da equipe em combater as más condições
no local de trabalho é a principal motivadora
desse reconhecimento.

O serviço exercido pela nova administra-
ção tem sido eficiente e comprova isso pelos
indicadores: após muitos anos, trabalhadores
de uma empresa, que se mantinham afastados
do sindicato, compareceram em peso para uma
assembléia; As obras continuam no Clube de
Campo do Ribeirão Grande; Foi entregue a
pauta da campanha salarial em frente à Fiesp, para
garantir aumentos para os trabalhadores. A nova di-
reção também dá suporte às pequenas empresas,
intermediando negociações e assembleias so-
bre implantação de PLR – o Programa de Par-
ticipação nos Lucros e Resultados.

Neste seis primeiros meses de trabalho, a
di reção do s indicato deu iníc ios as metas
estabelecidas durante a campanha. Do mesmo
modo, novos projetos e parcerias também sur-
giram. Dois deles estão sendo estudados, mas
precisam de reforma no estatuto social do sin-
dicato.

Os grandes projetos são: a implantação dos
comitês sindicais por empresa e a criação do
comitê dos aposentados. Este último tem re-

cebido atenção especi-
al  do v ice-presidente
Renato Marcondes “Ma-
mão”, que tem acompa-
nhado o funcionamento
do Comitê dos Aposen-
tados  em Taubaté  e
está estudando a ma-
neira ideal para sua im-
plantação em Pinda.

Representando 12
mil metalúrgicos, o sin-
dicato busca, através

das ações desenvolvidas, meios de contribuir
com a sociedade. Uma das primeiras atitudes
foi apoiar a campanha S.O.S. São Luiz do
Paraitinga.

O trabalho, que foi retomado pela nova di-
reção, tem participação na Comissão Munici-
pal de Emprego, além do apoio dado às ativi-
dades do PAT. Outros projetos sociais estão
sendo elaborados, como a utilização da Adepi
(Associação para os Deficientes de Pinda) para
realizar um bingo e a visita à sede do sindica-
to do presidente da CUT-SP, Adi dos Santos
Lima, para discutir o projeto CUT Cidadã, que
poderá ser realizado em Pinda.

Preocupação com os trabalhadores
Educação

O sindicato tem buscado para seus sócios,
parcerias para cursos profissionalizantes e até
ensino superior. Em fevereiro, uma grande par-
ceria foi firmada com a Anhanguera- Uniderp,

com descontos em todos os 16 cursos da uni-
dade de Pinda. Esse mês, por meio de con-
vênio com o SENAI, trabalhadores veiculados
ao sindicato já começam a fazer, gratuitamen-
te, o curso de eletricista residencial, que será
rea l i zado  na  sede  do  S ind ica to  dos
Metalúrgicos.

Esporte
O projeto, anunciado durante a campanha,

sobre a retomada do Torneio de Futebol de
Campo das Indústrias está entre as obras em
andamento. Há mais de 10 anos sem realizar o
torneio, que também precisa de apoio dos grê-
mios das fábricas, o diretor sindical Celinho
entrou em contato com a Prefeitura de Pinda e
a Sejelp apresentou proposta de parceria. Es-
porte também é meta da nova direção.

Saúde
Em junho, uma parceria foi firmada com o

Cerest (Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador), para atendimento audiológico aos
sócios do sindicato.

PindaVale Shopping inicia nova etapa
da obra com 66% das lojas já reservadas

A etapa inicial da obra do PindaVale
Shopping Center, que incluía terraplanagem,
muros, calçadas, guias e terminal de ônibus,
já foi concluída. O escritório e o plantão
de vendas serão inaugurados ainda neste
mês de julho, desse modo a sede estará
pronta para dar início às assinaturas dos
contratos com os lojistas.

O empreendimento, segundo o propri-
etário e diretor, Carlos César Gomes
André, representa um dos maiores inves-
timentos na área de comércio da região.
Além disso, Carlos afirma que a obra está
sendo executada, exclusivamente, com
recursos próprios.

A empresa que está cuidando da administra-
ção do shopping, a CCGA – Administração de
Shopping Ltda, possui vasta experiência no se-
tor, o que inclui construções de shoppings e ou-

tros edifícios reconhecidos nacionalmente.
O próximo passo é o andamento da segunda

fase da construção, que representa a fundação e
instalação de pré-moldados, prevista para dezem-
bro deste ano. O investimento total irá gerar3.000

postos de trabalho, sendo 70 já pertencen-
tes à parte administrativa e no serviço de
terraplanagem.

A obra prevê a construção de um pré-
dio de 33.000 metros quadrados de área,
com dois andares, 160 lojas, quatro salas
de cinema, uma praça de alimentação com
17 estabelecimentos, estacionamento vip
com manobrista para 500 veículos ao pre-
ço de R$ 3,00 cada e estacionamento co-
mum para 2.500 carros, que será ofereci-
do gratuitamente.

Até agora, 66% das locações para as
lojas já estão ocupadas e há pré-contrato

com oito âncoras a serem concluídos após a
efetivação do escritório.

Mais informações e detalhes sobre a constru-
ção do PindaVale Shopping Center no si te
www.pindavaleshopping.com.

Prospecto mostra como ficará a entrada principal do empreendimento

Divulgação

Romeu Martins e integrantes da nova diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos

Divulgação
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Produção Sustentável

Sindicato paulista de indústria têxtil
tem indicador de desempenho ambiental

Com o objetivo de criar uma cultura de medição de indicadores de desempenho ambientais, o
Sinditêxtil-SP, em conjunto com a CETESB, criou um manual explicativo para a obtenção e aplicação

de dados, afim de quantificar e qualificar o desempenho ecológico das indústrias têxteis.

O Sinditêxtil (Sindicato da Indústria Têxtil de São
Paulo) lançou recentemente seu manual de indica-
dores de desempenho ambiental. O objetivo é fa-
zer com que as empresas passem a adotar critérios
de produção mais sustentáveis. Os indicadores es-
colhidos pelo Sinditêxtil foram: água
consumida, água reutilizada, ener-
gia, carga orgânica, geração total de
resíduos e resíduos recicláveis.

“Para chegar a esses indicado-
res levamos cerca de dois anos.
Mas a indústria têxtil paulista é pio-
neira em produção mais limpa. Já
nos anos 90 nós topamos participar
de um programa piloto junto à
Cetesb (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo), quando téc-
nicos da Companhia passaram se-
manas dentro de algumas fábricas
para mapear onde se consumia mais
energia, mais água, onde se gerava mais resíduo “,
relembrou Eduardo San Martin, Coordenador de
Meio Ambiente do Sinditêxtil.

A metodologia escolhida pelo Sinditêxtil foi a cri-
ação de quatro categorias para medir o consumo
de recursos dos processos produtivos: preparação

e fiação de fibras têxteis, tecelagem sem tinturaria,
tecelagem com tinturaria e acabamento em fios, te-
cidos e artefatos têxteis.

“Mandamos questionários para todas as empre-
sas afilidas ao sindicato sobre o consumo de água,

de energia e a geração de resídu-
os. Em cada indicador, para cada
categoria, chegamos a um interva-
lo de consumo, com um valor míni-
mo e um máximo. Quanto mais pró-
xima do menor valos a empresa
estiver, mais limpa sua produção”,
explica San Martin.

Para as empresas associadas
a iniciativa é positiva tendo em vis-
ta que produzir de maneira mais lim-
pa também significa, em muitos
casos, reduzir os custos de produ-
ção. Outras afiliadas ao sindicato tra-
balharam ponto deficientes, bus-

cando uma produção mais limpa.
“Isso é nossa primeira tentativa de estabelecer

parâmetros. Agora a ideia é refinar os indicadores para
os próximos anos, fazer com que os empresários res-
pondam os questionários com a máxima acuidade
possível para tentar reduzir esses intervalos”, diz ele.

Emprego é Notícia

Coordenador de Estamparia
Experiência em máquinas transfer, progressivas

e manuais. Superior completo em Engenharia e ex-
periência ampla ligadas à estamparia com curso
VDA/ISO-9000/2000/ ISO TS 16.949/2002, TPM,
FMEA, 5S. Residir em Taubaté ou região.

Coordenador de Produção
Experiência como coordenador de produção,

atividades relacionadas à solda. Possuir escolari-
dade superior completa em Engenharia e experi-
ência ampla em  SOLDA, bem como cursos VDA/
ISO-9000/2000/ ISO TS 16.949/2002, TPM, FMEA,
5S. Residir em Taubaté ou região.

Supervisor Industrial
Experiência de 05 anos, conhecimento e  habi-

lidades com situações de greve, inglês fluente e
possuir nível superior na área de Engenharia.

Analista de Relações Trabalhistas
Possuir dois anos de experiência na área de

RT e experiência com sindicato, além de nível su-
perior em engenharia ou administração e inglês in-
termediário para atuar em empresa multinacional
no Vale do Paraíba.

Engenheiros Projetistas Elétricos
Formação em engenharia elétrica ou eletrônica

e conhecimentos em CATIA (v4/v5) / See Xp (dia-
gramas elétricos). Desejável experiência no setor
aeronáutico e execução e coordenação dos traba-
lhos e projetos de instalação de equipamentos em
aeronaves - desenhos de instalação completa -
padrão aeronáutico. Para atuar no sul de Minas,
com máquinas e equipamentos disponibilizados
pela empresa, com disponibilidade de viagens
nacionais e internacionais. Obrigatória alguma no-
ção de inglês, não precisa ser fluente.

Projetistas
Nível técnico - um elétrico e um mecânico. Com

experiência em CATIA (v4/v5) / See Xp (diagramas
elétricos). Projetos de instalação de equipamen-
tos em aeronaves - desenhos de instalação com-
pleto - padrão aeronáutico

Técnicos Mecânicos
Com conhecimentos aeronáuticos e experiên-

cia industrial.

Outras informações, cadastre-se no site:

Conscientização

Clínica Médica realiza SPA e discute
qualidade de vida em Campos do Jordão

A Clínica Médica Viva Light, de Taubaté, vai reali-
zar um encontro de três dias nas montanhas de Cam-
pos do Jordão para discutir a qualidade de vida dos
brasileiros. O SPA de Conscientização
será realizado entre os dias 13 e 15
de agosto e vai ajudar as pessoas a
refletirem um pouco mais sobre os ca-
minhos e as ferramentas para buscar
uma vida mais feliz e saudável.

“Esta é uma oportunidade única
para as pessoas darem um tempinho
na correria do dia-a-dia, aprender
mais sobre controle de peso e re-
fletir sobre a sua qualidade de vida”,
explica Dr. José Estéfano de Olivei-
ra, médico responsável pelo progra-
ma e que adotou como missão o
combate à obesidade e o
sedentarismo.

A programação do evento inclui
palestras, alimentação saudável, atividades físicas,

massagens, relaxamento, alongamento, passeios,
entre outras atividades. Os participantes ficarão hos-
pedados no Hotel Vila Dom Bosco e receberão ori-

entações da equipe multidisciplinar
da Viva Light, com nutricionistas, psi-
cólogos, endocrinologistas,
pneumologistas, psiquiatras, fisiote-
rapeutas e professores de educa-
ção física e estética.

“A vida moderna traz com ela
uma grande vilã para a saúde das
pessoas – a obesidade. De acordo
com a Organização Mundial de Saú-
de, a epidemia de obesidade vai
ter um impacto no século 21, maior
do que teve a epidemia do fumo no
século 20. As pessoas dr. Estéfano.

Os interessados poderão se ins-
crever pelo telefone (12) 3622-6919
ou (12) 3632-4086. As vagas são li-

mitadas.                           Colaboração Alexandre Andrade

Dr. José Estéfano de Oliveira,
médico responsável pelo evento

Alexandre Andrade

Eng. Eduardo San Martin - Sinditêxtil

Roberto Faria
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Novos Pró-reitores são empossados pelo Reitor da UNITAU
O Reitor da Universidade de Taubaté (UNITAU), Prof. Dr. José Rui Camargo, empossou recentemente, a equipe de novos Pró-reitores da Instituição.

A cerimônia, realizada no Salão de Atos da Reitoria, contou com a presença de Chefes de Departamentos, Diretores de Institutos,
professores e funcionários da UNITAU, além de amigos e familiares dos novos Pró-reitores.

A nova equipe é compos-
ta por: Prof. Dr. Luciano
Ricardo Marcondes da Silva,
à frente da Pró-reitoria de Eco-
nomia e Finanças; Profa. Dra.
Nara Lúcia Perondi Fortes, na
Pró-reitoria Estudantil; Prof. Dr.
José Felício Goussain
Murade, na Pró-reitoria de
Extensão e Relações Comu-
nitárias e Prof. Dr. Edson
Aparecida de Araújo Querido
Oliveira, na Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-
graduação. O Prof. Dr. Fran-
cisco José Grandinetti per-
manecerá à frente da Pró-rei-

toria de Administração.
A definição do comando da Pró-reitoria de Gra-

duação deverá ser anunciada no mês de agosto.
Durante este período, responderá pelo expediente
da Pró-reitoria, a Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos San-
tos Araújo, chefe do Instituto Básico de Biociências.

A Universidade de Taubaté conta com o quarto
maio orçamento do Vale do Paraíba e tenta para a
próxima gestão reduzir a inadimplência em seus
cursos e criar políticas de ajustes para evitar novos
atrasos em suas mensalidades. Outras prioridades
da nova gestão são: incrementar a busca de fomen-
to externo para as pesquisas desenvolvidas na Uni-
versidade, aumentar a oferta de cursos stricto sensu,
otimizar a área administrativa e investir nos recursos
humanos da UNITAU.

Análise de risco - O vereador Orestes Vanone
(PSDB) enviou requerimen-
to à Universidade de Taubaté
solicitando a contratação de
um especialista por meio de
licitação para realizar períci-
as de insalubridade e
periculosidade para os car-
gos da autarquia. Segundo
ele, a ação visa recompen-
sar os funcionários que atua-
rem em cargos que apresen-
tem riscos com adicionais
monetários.Prof. Luciano Marcondes Profa. Nara Fortes Prof. Felicio Murade Prof. Edson Aparecida Prof. Francisco Grandinetti

Fotos: Fernando CandeláriaSalão de Atos da Reitoria da UNITAU recebeu grande público na posse

Luis Carlos dos Santos/UNITAU



Profissionalismo do rodeio repete o sucesso de anos anteriores

Divulgação/PBR
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Expovap 2010: Circuito profissional de rodeio
foi destaque com os melhores peões

A Expovap 2010 destacou a última edição com grande sucesso e recebeu novamente os
principais peões do país para mais uma etapa do circuito Brahma Super Bull PBR de rodeios.

Com mais de 40 anos de realização na cidade de Pindamonhangaba, uma das maiores
feiras agropecuárias do país aconteceu de 6 a 11 de julho.

Rodeio
Como tradicionalmente vem acontecendo

nos últimos anos, os rodeios premiaram em
dinheiro os melhores peões, em etapa regio-
nal do circuito profissional Brahma Super Bull
PBR no Vale do Paraíba. A locução ficou por
conta de Rafael Vilella e os rodeios foram trans-
mitidos pelo Canal Rural.

A PBR (Professional Bull Riders) é
uma empresa norte-americana que pro-
move competições internacionais de
montar ia  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-america-
no  do  Pro fess iona l  Bu l l
Riders já é visto em 84 paí-
ses por mais de 100 milhões
de telespectadores a cada
ano. A grande final, realiza-
da em Las Vegas, reúne um
público de 90 mil pessoas,
e as mais de 300 etapas anu-
ais envolvem cerca de 1.200
peões dos Estados Unidos, Austrá-
lia, Brasil, Canadá e México. No Bra-

Locutor Rafael Vilela comandou o rodeio na arena da Expovap 2010

Divulgação

s i l ,  serão d is t r ibuídos R$ 2,5 mi lhões em
premiação.

SHOWS
O cantor e compositor Almir Sater realizou o show de abertura da Expovap 2010
no dia 06 de julho. A programação musical contou este ano com shows de: Luan

Santana, Jammil e Uma Noites, Hugo Pena e Gabriel, Edson e Você e Michel Teló.



Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Cantor italiano Fred Rovella (centro) foi recebido pelo prefeito Roberto Peixoto e
esposa na comemoração do Mercato de Quiririm

Prefeito Roberto Peixoto, Bispo Dom Carmo, o novo Governador
do Rotary Clube Distrito 4600 Moacyr Peixoto e o presidente

 da Câmara de Taubaté, vereador Henrique Nunes

O renomado psiquiatra e escritor dr. Augusto Cury
recebeu em sua casa o consultor do Sebrae Pinda,
Evandro Gomes, e discutiram a implantação do

projeto Escola da Inteligência

Novos integrantes do Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São José dos
Campos-AASJC, entre eles o novo presidente, o advogado Luiz Carlos Pêgas, Luiz

Augusto de Carvalho (vice presidente), Luiz Fernando Faria de Souza (secretário) e
Jurandir Aparecido de Mattos (tesoureiro).

Alexandre Faria, Luis Rosas, prefeito João Ribeiro, Carlos Marcelo Cezar, Laércio
Balbo e Carlos Magno Ronconi na posse do novo presidente do Lions Clube Pinda

Fabíola Ronconi e Felipe César Filho
são só alegria na Expovap 2010

Os empresários Daniel Ferraresso e Rochelli
curtem a noite na Expovap 2010

O candidato a governador empresário Paulo Skaf (esquerda) visita a Expovap 2010,
acompanhado do seu fiel escudeiro Paulo Torino (direita) e são recebidos

pela diretoria PA Junior e Tadeu Barros
Dokar Veículos marca presença com seus lançamentos na Expovap 2010
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Paola Manela/PMP

9º Pro-Vale reúne profissionais do
Vale na Associação 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 propos-
tas do evento, visando oferecer aos participantes a possibilidade de estabele-
cer novos contatos. A atividade está programada para acontecer das 13h às 17h.
Após o bussines coffee 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.

Vallor Urbano chega à Pinda com o Recanto do Vale
Com a qualidade de bons serviços e a seriedade de seus empreendimento a empresa Vallor Urbano acertou em Pindamonhangaba sua participação no
empreendimento de vendas de lotes residenciais e comerciais, localizados às margens da Rodovia SP 62 Vereador Abel Fabrício Dias
(estrada Pinda-Moreira César) – em frente ao bairro Vila São Benedito.

Em recente encontro realizado com o prefeito
João Ribeiro e sua assessoria,a empresa e os
proprietários da área (família Laerte Assunção), jun-
tamente com o ex-vereador Felipe César apre-
sentaram as propostas de urbanização dessa im-
portante região e discutiram outros benefícios para
o Distrito de Moreira César.

Sobre a empresa
A Vallor Urbano já nasceu experiente, trazen-

do consigo todo o conhecimento consolidado em
22 anos de atuação no mercado de loteamentos
e desenvolvimento urbano da Guimarães Pereira
Urbanismo. A empresa está estruturada para aten-
der todas as necessidades dentro do processo de
produção e desenvolvimento urbano, atuando tanto
em consultoria de aprovações e conceituação de
empreendimentos como na realização de projetos
de desenvolvimento urbano em parcerias, modali-
dade em que atua com destacado sucesso, hoje
inclusive, atuando também como prestador de ser-
viços em todas as fases inerentes ao processo de
desenvolvimento e implantação de um loteamento.

Presente em vários municípios do Estado de
São Paulo, a empresa vem ampliando fronteiras
e diversificando o perfil de seus projetos, a partir
da contínua incorporação de Know-How. “Traba-
lhamos com o conceito básico de que lotear é
abrir espaço para o desenvolvimento da vida.
Buscamos aprimorar os conceitos de urbanismo,
adequando todos os seus projetos, desde o
residencial de alto padrão, até o popular, aos mais

altos níveis de satisfação e qualidade de vida para
seus clientes. Não vendemos lotes, construímos
sonhos”, ressaltou Sérgio Guimarães Pereira Jr,

diretor da empresa.
Confira na próxima edição matéria exclusiva so-

bre o empreendimento.

Autoridades do
município

discutem
empreendimentos
com empresários

da Vallor Urbano

Vale Sul traz francesa Decathlon para São José
Com uma área de 65 mil m² ao lado destinada

exclusivamente à expansão, o Vale Sul Shopping
ainda possui uma área frontal onde também lança
novos caminhos para o desenvolvimento da cida-
de. A empresa acaba de assinar contrato com a gi-
gante dos esportes, a Decathlon, que deverá inau-
gurar até o final do ano.

Sobre a Decathlon
Com 34 anos de tradição e 480 lojas distribuídas

por 20 países em todo mundo, a multinacional fran-
cesa vai ocupar um terreno de 18 mil m² com uma
loja conceito: 4 mil m² de construção com pé-direito
duplo de 12 m de altura. Essa área também vai ge-
rar 1.000 vagas de estacionamento.

De acordo com o superintendente do Vale Sul
Shopping, Antônio Carlos de Lima, o investimento
inicial é estimado em cerca de R$ 11 milhões – sen-
do R$ 5 milhões por parte do grupo empreendedor
do Vale Sul Shopping que fará toda infraestrutura e
edificação (paredes mais telhado), além de obras
de acesso (estacionamento e asfalto de uma rua la-
teral, entradas etc.), o que foi viabilizado no projeto
com o apoio da Prefeitura de São José dos Cam-
pos. A loja terá acesso tanto pela Avenida Andrômeda
como por uma rua lateral. O restante, cerca de R$ 6
milhões, seria investido pela multinacional francesa
na finalização da obra, acabamento, além dos pro-
dutos, famosos no mundo inteiro.

Neste Fórum serão discutidos dois importantes temas para a gestão sustentável: conservação e
reuso de recursos hídricos e gestão da responsabilidade social empresarial. As apresentações pelas
empresas convidadas e os debates entre palestrantes e público terão como objetivo gerar ideias,
propostas e soluções a que agreguem valor à sustentabilidade dos negócios.

Cada tema irá compor uma mesa redonda que será moderada por Eduardo San Martin, diretor
de Meio Ambiente do CIESP e Vitor Seravalli, diretor de Responsabilidade Social do CIESP.

29 de julho de 2010, das 08h30 às 12h30
SESI de Taubaté - Salão Multiuso / Av. Voluntário Benedito Sérgio, 710 - Bairro Estiva

Tels.: (12) 3632-4822 (Arimathéa - CIESP Taubaté) ou 3632-7886 (Antonio Jorge - SESI Taubaté)

INSCREVA-SE
Inscrições Gratuitas / Vagas Limitadas

Para maiores informações, acesse nosso site: www.sesisp.org.br/sustentabilidade


