BOBSTORE abre loja na
Av. Barão do Rio Branco
em São José dos Campos
PÁGINA 03

CIESP Taubaté e São José
Communicare comemora
apontam novo aumento na duas décadas de trabalho em
geração de empregos
comunicação empresarial
PÁGINA 05
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Líder no setor, 5 à Sec é referência no setor
de lavanderia em Taubaté e Pindamonhangaba
Alexandre Pió

Bandeirante Energia traz
mobilidade elétrica para
São José dos Campos

Presente no Brasil há 16 anos a franquia de lavanderia 5 à Sec está presente com serviços de
qualidade há dois anos na região com lojas em
Taubaté e Pinda. Confira o trabalho e a atuação das
unidades na região que trabalham com método francês na lavagem de roupas, sapatos, pelúcias, bolsas,
artigos de couro e de mesa e banho.
PÁGINA 05

Ano II - nº 27

Ipanema da Embraer,
ACI e INPE celebram
aniversário na região
Após celebrar o aniversário de São José
dos Campos, a cidade prossegue com um relevante calendário festivo de comemorações.
A Associação Comercial e Industrial do município está comemorando 75 anos de fundação.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), instituição marcante na história da
tecnologia brasileira e sediado em São José
dos Campos, completou neste mês 49 anos de
atuação.
E festa também aconteceu na Embraer, que
comemorou recentemente os 40 anos do
Ipanema (foto ao lado), consagrada aeronave
agrícola famosa por ser o primeiro avião no mundo a ser produzido em série com motor movido a etanol.
PÁGINA 08

Holofote Empresarial
entrevista dr. Luís
Guilherme Macedo
Divulgaçaõ

A EDP no Brasil, empresa do Grupo EDP Energias de Portugal, demonstra seu pioneirismo mais uma
vez e traz para São José um projeto de mobilidade
elétrica com a doação de 15 bicicletas elétricas e
três postos de abastecimento elétrico. O projeto, que
contempla Guarulhos e São José no Estado de São
Paulo, já soma 16 postos.
PÁGINA 09
Divulgação

A seção Holofote Empresarial está de volta e
traz uma entrevista especial com o Dr Luís Guilherme Scavone de Macedo, responsável pelo atendimento odontológico, principalmente nas áreas de
implantodontia e periodontia, da Clínica Macedo
Odontolgia. Ele revela o segredo do atendimento
de sua clínica e comenta sobre o mercado dos
profissionais da odontologia na região. PÁGINA 11
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Divulgação
gitais de registros de ponto;
Empresários precisam estar atentos
Além do mais, só serão válidos os
aos marcadores de ponto eletrônicos
utilizados em suas dependências, pois
aparelhos de Registro de Ponto Eletrônico devidamente homologados
com a Portaria 1.510 do Ministério do
pelo Ministério do Trabalho, cuja lista
Trabalho entrando em vigor em 26/08/
pode ser consultada no site do MTE
2010, aqueles que não estiverem de
(http://www.mte.gov.br/pontoeletronico/
acordo com a nova normativa suportarão sérios prejuízos financeiros e trarep.asp), os quais custam em média R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
balhistas.
A fiscalização do Ministério do TraCom o advento da informatização,
balho será efetiva e a desobediência
muitas empresas passaram a utilizaraos preceitos da Portaria em comento
se do registro eletrônico para a marcação dos horários de trabalho dos seus funcionários, acarretará aplicação de multa e a ausência de legitiface as facilidades oferecidas por tal equipamento, midade das marcações efetuadas.
a exemplo do cálculo automático das horas extras.
Entretanto, ressalta-se que a implantação do ponto
Contudo, referidos instrumentos possibilitavam, eletrônico não é obrigatória, havendo a possibilidatambém, a alteração dos horários marcados. Por este de das empresas escolherem dentre os seguintes
motivo, o Ministério do Trabalho estabeleceu critérios meios de registro: 1) Ponto Eletrônico; 2)Registro
Manual; 3) Registro Mecânico.
severos para o Registro Eletrônico do Ponto.
Salienta-se, ainda, que o REP (Registro EletrôniAs mudanças substanciais trazidas pela legislaco de Ponto) possui a faculdade de impressão do
ção acima citada impõem:
1) Memória que armazena os “pontos batidos” comprovante de todas as marcações realizadas pelo
de cada funcionário, os quais não poderão ser alte- funcionário, ou seja, 4 impressões diárias, cerca de
rados ou deletados;
1.200 impressões por ano, por funcionário. Assim,
2) Impressora do equipamento, que possibilita a aconselha-se ao Empregador conscientizar os coimpressão de cada marcação pelo funcionário – im- laboradores a não fazerem impressões desnecespressões estas com durabilidade mínima de 5 (cin- sárias.
Portanto, até o dia 26 de agosto de 2010, as emco) anos;
3) Porta USB para que o Fiscal do Trabalho pos- presas deverão definir a forma de marcação de ponto
sa ter acesso as informações contidas no equipa- que melhor lhe atenda. Caso seja eleita a modalidade eletrônica, será necessária a estrita obediência
mento;
4) Emissão de relatórios padrões e arquivos di- aos preceitos da Portaria 1.510/09.
(*) Janaina Camargo Fernandes Monteiro - Advogada, sócia do escritório Fernandes & Monteiro
Sociedade de Advogados, atuante na área do Direito do Trabalho – janaina@fernandesemonteiro.com.br

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Registro de Ponto Eletrônico:
Novas regras entram em vigor

SESI e CIESP Taubaté realizaram Fórum de Sustentabilidade
Alexandre Pió

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Quando paramos para pensar sobre a
criatividade, logo nos vem à mente a figura de pessoas geniais, como Einstein, Santos Dumont, Henry
Ford e tantos outros.
Mas será que é necessário que sejamos geniais
para sermos criativos?
Bem, na verdade não existem pessoas desprovidas de criatividade, somos todos de uma forma ou de
outra criativos, uns mais outros um pouco menos.
Não é menos verdade também que ao longo de
nossa vida acabamos criando bloqueios mentais que
no impedem de sermos criativos.
Consultores de empresas apontam a
criatividade como sendo uma das qualidades
mais procuradas pelas empresas preocupadas
com a competitividade e a sobrevivência num
mercado altamente competitivo.
É preciso inovar, e para isso essas empresas precisam de funcionários criativos e focados na melhoria
dos processos de fabricação e administrativos.
Como uma nova idéia é resultante de um processo mental, os pesquisadores afirmam que ele
pode ser aperfeiçoado e melhorado através da observação e estudos adequados.
Se isso realmente tiver sentido, trata-se de uma
boa notícia, pois teríamos condições de desenvolver um trabalho visando melhorar a capacidade de
criação dos funcionários.
Para tanto, faz-se necessário que a política de
pessoal das empresas, bem como as praticas
gerencias contemplem ações que levem a
concretização desse objetivo.
De nada adianta um discurso do tipo: “O funcionário é o bem mais precioso que a empresa possui”, se a organização não adota uma prática condizente com essa fala. Frases desse tipo, muitas vezes
apenas expressam um desejo de ter os funcionários
envolvidos na busca da melhoria e da inovação. Para
atingirmos essas metas é necessário que tenhamos
plena compreensão das políticas de pessoal que realmente têm que ser adotadas para motivar e desenvolver a capacidade criativa dos nossos colaboradores.
Um conjunto de ações organizacionais deve,
portanto, ser desenvolvido para estimular a equipe
de trabalho e torná-la mais inovadora e criativa.
Precisamos simplesmente descobrir e determinar o que precisa ser feito, e depois trabalharmos
com afinco para fazê-lo bem feito.
Finalizando, diríamos que isso é muito importante porque a inovação pode nos conduzir a uma posição invejável quando comparados com a concorrência mundial e que, caso esse desafio não seja atingido
pelas empresas brasileiras, nos deixará na posição
daquele sujeito que nunca consegue entrar na festa.
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Editorial

○
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As regionais do SESI e
CIESP de Taubaté realizaram recentemente o Fórum
Sustentabilidade trazendo
para os empresários, diretores e colaboradores das
empresas da região diversos cases de sucesso. O
evento foi aberto com a
mesa redonda “Programas
de Conservação e Reuso
de Recursos Hídricos”,
moderada pelo engenheiEngenheiro Eduardo San Martin faz a moderação de mesa redonda
ro Eduardo San Martin –
Seravalli, diretor de Responsabilidade Social do
Diretor de Meio Ambiente CIESP/SP.
As empresas Gerdau (Pindamonhangaba) e IFF CIESP/SP e abordou o tema Gestão de ResponsaEssências e Fragâncias (Taubaté) apresentaram res- bilidade Social Empresarial. Os cases de sucesso
pectivamente os cases sobre uso sustentável de foram explanados pelas empresas Alstom Energia
água e recuperação de nascente com plantio de mata e Transporte-Taubaté (Formare, uma escola para a
ciliar. Roberto Oliva (Gerdau) e os coordenadores vida) através da consultora Lílian Costa e BASF, com
Thiago Alcântara e Amarildo Sampaio (IFF) realiza- o diretor Willi Nass, que comentou as práticas de
sustentabilidade executada pela empresa em
ram a explanação.
A segunda mesa redonda foi mediada por Vitor Guaratinguetá.

Colégio Objetivo recebe palestra do professor Gabriel Chalita
O Colégio Objetivo de Pindamonhangaba realiza no próximo dia 23, segunda-feira, Às 10h30 uma
palestra com o professor Gabriel Chalita. O evento
acontecerá sob o tema “A Educação como base para
formação da pessoa toda e todas as pessoas”.

Chalita foi Secretário Estadual de Educação, professor e palestrante e também apresentador da TV
Canção Nova. O evento é aberto para a comunidade
local. O Colégio Objetivo localiza-se à Rua Antônio Cozzi
97 A. Outras informações pelo telefone: (12) 3644-3636.

Divulgação
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Envie notas e sugestões para o e-mail
contato@valeempresarial.com.br
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O vereador “Digão” (PSDB) parabenizou as
agências bancárias de Taubaté que adotaram
a lei que proíbe o uso de celulares em agências bancárias, cujo projeto é de sua autoria. A
TV Câmara transmitiu um vídeo contendo informações sobre a lei, afirmando que a Caixa
Econômica Federal e outras instituições já aplicam a legislação. O parlamentar também disse
que o banco Mercantil instalou barreiras físicas nos caixas eletrônicos como mais uma
medida de segurança, mesmo não sendo obrigatório.

○

Lei proíbe celular em banco
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O vice-prefeito de Guaratinguetá, o ex-superintendente da Caixa na região, Miguel
Sampaio está animado com sua candidatura a
deputado federal pelo PSB. Sampaio vem recebendo inúmeras adesões e acredita numa
expressiva votação, principalmente em sua cidade. O PSB ainda conta com outros dois candidatos a deputado federal na região: Torino
(Pinda), Graça (Taubaté) e Gabriel Chalita (Cachoeira Paulista), que deverá ser o Deputado
Federal mais votado do Brasil.

○

Miguel Sampaio

cliente as palestras
A Associação Cotambém
serão
mercial e Industrial de
focadas no tema:
Taubaté (ACIT) está com
Marketing de Relacioinscrições abertas para
namento – Como conos cursos e palestras
quistar e Manter Clique serão realizados
entes, Código de Deem agosto. As atividafesa do Consumidor,
des, oferecidas durante todo o mês, visam
Tempo de baixas vendas, entre outras.
desenvolver habilidaOs eventos acondes, tornando empresátecerão nos períodos
rios, empreendedores,
funcionários do comér- Empresários e comerciantes de Taubaté reúnem-se na ACIT da manhã e da tarde
no auditório da ACIT,
cio, prestadores de serviço e pessoas interessadas, aptas a abrir o próprio que fica localizado na Rua Jacques Félix, n o
negócio.
675, no Centro de Taubaté. Mais informações e
A programação terá cursos ministrados por con- inscrições pelo telefone (12) 2125-8208.
sultores do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio
PROGRAMAÇÃO
às Micro e Pequenas Empresas, e por consul• Dia 24 – às 14h: Palestra “Código de Defesa
tores de cursos ACIT. Com uma duração média
do
Consumidor” - Parceria Sebrae
de 3 dias, temas diferentes serão abordados.
• Dia 26 – às 15h: Cine Empresa Sebrae - “TemEntre eles: Planejando a abertura da sua Empo de baixas vendas”
presa, Desperte seu potencial e Negociando
• Dias 30 e 31 – às 15h: Curso “Atendimento ao
para Ganhar.
Cliente e Vendas para iniciantes”, ministrada pela
Para auxiliar o empresário no desenvolviconsultora de cursos da ACIT, Rita Martins.
mento de seu negócio e no tratamento com o

○

○

○

O prefeito Roberto Peixoto apresentou aos
proprietários de autoescolas do município uma
área de 28 mil metros quadrados destinada a
construção do Novo Centro de Treinamento de
Trânsito. “É um local muito bem situado entre o
Parque Aeroporto, avenida Charles Schneider
com a estrada do Pinhão”, disse ainda Peixoto. Atualmente são realizados 600 exames/mês
para obtenção da carteira de habilitação e com
essa nova área ocorrerá um aumento possibilitando chegar até 4 mil exames/mês. A reunião
avaliada positivamente pelos proprietários e
representantes de auto escolas contou com a
presença do dr. Acyr José de Almeida, diretor
da 20ª CIRETRAN.
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○

Peixoto com os representantes das autoescolas

Página 03

Auditório da ACIT receberá palestras e
cursos durante o mês de agosto
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Autoescolas em Taubaté
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Vale Empresarial

Novos Empreendimentos

BOBSTORE abre loja em São José dos Campos
Lucas Lacaz Ruiz/A13

São José dos Campos recebeu recentemente a primeira loja exclusiva BOBSTORE no Vale
do Paraíba. As empresárias Fernanda, Mariana
e Renata Cury trouxeram à cidade mais essa
novidade, que promete movimentar a avenida
Barão do Rio Branco.
No local, estarão ainda outras duas lojas das
empresárias: a Depot – que trabalha com
multimarcas, e a Stroke. O boulevard,
construído especialmente para abrigar as marcas trará ainda mais charme à região.
Fachada da BobStore recém inaugurada em São José
Sobre a BOBSTORE
Lucas Lacaz Ruiz/A13
Desde a sua fundação, há 14 anos, a
BOBSTORE, de Raphael Sahyoun – empresário e diretor de estilo da marca, vem
investindo em moda de alta qualidade.
A BOBSTORE criou um estilo próprio e
conquistou clientes fiéis, mulheres de
muito bom gosto que procuram – e encontram - o que há de mais atual no cenário fashion brasileiro.
Por cinco vezes, a BOBSTORE conquistou o Prêmio Alshop como a melhor
loja de moda casual feminina do País –
sendo considerada Hour Concours nessa categoria.
Público feminino conferem as novidades da loja

Vale Empresarial

Anuncie no
ValeEmpresarial
Entre em contato pelo tel. (12)

3648-4252

Fotos: Alexandre Pió
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Empreendimento Recanto da Vale
é sucesso de vendas em Pinda

Sob a coordenação de vendas da Elite Lar, o empreendimento Recanto do Vale, localizado às margens da Rodovia
Abel Fabrício Dias (em frente a
Vila São Benedito – Distrito
Moreira César) vem registrando
um grande sucesso de vendas.
O novo bairro de Pindamonhangaba apresenta um total de 830 lotes de 250m², sendo 410 reservados para a primeira fase. Os lotes comerciÁrea onde está localizado o Recanto do Vale, em Moreira César
ais têm tamanho mínimo de 357
recer no local das 8h30 às 17h.
m2. Cerca de 50% dos imóveis já estão
Vallor Urbano
comercializados. A expectativa é que o lote seja liA empresa responsável pela construção é a Vallor
berado para construção em novembro próximo, com Urbano, que está no mercado desde 2004, entretantoda infraestrutura completa, exceto a pavimentação to nasceu com a experiência e conhecimento conasfáltica que será rateada entre os moradores.
solidado de 22 anos de atuação no mercado de
A equipe responsável pelo plantão de vendas loteamentos e desenvolvimento urbano, através da
(foto abaixo) atende diariamente no local com uma Guimarães Pereira Urbanismo.
grupo de 20 corretores, sob a responsabilidade de
A empresa é reconhecida por sua gestão eficaz
Fernando Marchesani, coordenador de vendas da e moderna, com alto índice de terceirização de serElite Lar. Para obter outras informações é só compa- viços e joint-ventures imobiliárias, o que garante a
qualidade de seus projetos, empreendimentos e
sucesso de vendas. “Estamos presente em vários
municípios do Estado de São Paulo e estamos ampliando fronteiras e diversificando o perfil de nossos projetos”, ressalta Sérgio Guimarães Pereira Jr,
diretor da empresa. No momento, entre projetos
implantados e a consolidar, a área total atinge mais
de 25 milhões de metros quadrados e mais de 8 mil
unidades comercializadas.
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DANIEL MACHADO - advogado, sócio do escritório GODOI E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que presta serviços nas diversas áreas do
Direito Empresarial. E-mail:
daniel.machado@godoimachado.com.br.

○

○

Assunto bastante polêmico envolve a Arbitragem
quando discute os direitos e garantias dos empregados, ou em outras palavras, quando a arbitragem
é utilizada para discutir a matéria trabalhista.
Decisões recentes do TST (Tribunal Superior do
Trabalho) RR 795/2006-028-05-00.8 e RR-2253/2003009-05-00.9, afastaram a previsibilidade e a aplicação do instituto para questões dessa natureza.
Isso ocorre porque como dizíamos no artigo anterior, aqui publicado, e como prevê a Lei da Arbitragem, o instituto pode versar apenas sobre direito
patrimonial disponível, e os princípios constitucionais do Direito do Trabalho como o da
irrenunciabilidade, e o da hiposuficiência, que
norteiam as relações entre empregados e empregadores, descaracterizam a disponibilidade dos direitos dos empregados, ainda que o próprio empregado escolha dessa forma ao assinar o contrato
de trabalho com previsão do compromisso arbitral
ou da cláusula de arbitragem.
É o entendimento do TST:
“...é preciso enfrentar que o ato de vontade do
empregado não é concreto na sua plenitude, no
momento da admissão na empresa, em face da subordinação ínsita ao contrato de trabalho e à
hipossuficiência do empregado, a inviabilizar que
se reconheça validade à sentença arbitral como
óbice ao ajuizamento de ação trabalhista, porque
incompatível com os princípios que regem o direito
do trabalho... Para submeter o conflito trabalhista ao
juízo arbitral necessário seria relevar todos os princípios que regem esse ramo do direito, em especial a hipossuficiência, presumida em face da relação
contratual em que se coloca o empregado, como a
parte mais fraca...”
A arbitragem trabalhista hoje ainda é utilizada por
dois grandes escalões: o dos sindicatos (o do comércio é bastante atuante) que usa o instituto para
pequenos e médios empresários e seus respectivos empregados e grandes empresas multinacionais
que utilizam a Arbitragem nos contratos com seus
grandes executivos.
Nesse sentido, podemos concluir que ainda que
os tribunais entendam o instituto como impróprio para
discutir relações de trabalho, é preciso mudar as
regras!, pois o mercado e o momento de crescimento da economia brasileira clamam por meios alternativos de solução de conflitos dessa natureza,
principalmente na esfera trabalhista que em muitos
casos seja pela morosidade ou pelos princípios que
dizem que o empregado sempre é o lado mais fraco, as decisões judiciárias desequilibram a situação econômica das empresas.
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Arbitragem Trabalhista
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Direito Empresarial
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UNITAU integra rede inédita
de pesquisa científica sobre pólen
Tiago Augusto/UNITAU

A Universidade de
car, popularizar e agregar
Taubaté (UNITAU), em parvalor ao produto. Além disceria com outras 11 instituiso, planeja o lançamento
ções de ensino e de pesde uma revista científica
quisa do País, lança a
sobre apicultura, a criação
Rede Nacional de Pesquide um grupo de pesquisa
sadores e da Cadeia Proligado ao Conselho Nacidutiva do Pólen Apícola
onal de Desenvolvimento
(Renapólen), a primeira enCientífico e Tecnológico
tidade de abrangência na(CNPq) e o desenvolvicional constituída por pesmento de trabalhos voltaquisadores, extensionistas
dos ao pólen apícola em
e instituições apícolas que
todo o País.
Centro de Estudos Apícola da UNITAU
tem por objetivo oferecer
Segundo a professora
um suporte técnico especial para a produção de Lídia, as primeiras ações da Renapólen já foram
pólen com qualidade.
definidas, como a realização do 1º Workshop Sobre
Criada durante o 11º Seminário Sergipano de Pólen Apícola, que será promovido na Bahia, em 16
Apicultura, realizado no dia 7 de agosto na Universi- e 17 de Setembro, juntamente com a inauguração
dade de Tiradentes (UNIT), em Sergipe, a Entidade da primeira Unidade de Processamento de Pólen
será presidida pela Profa. Dra. Lidia Barreto, coor- Apícola do Brasil e a criação da página oficial da
denadora do Centro de Estudos Apícolas do Depar- Entidade, que será hospedada no site da UNITAU e
tamento de Ciências Agrárias da UNITAU. “Essa rede servirá como um escritório virtual de trabalho para
é muito importante porque vai aliar a pesquisa com os integrantes.
a produção, auxiliando o crescimento de estudos
Entre as instituições que integram a Renapólen
do pólen no Brasil, além de oferecer suporte aos estão a Universidade de São Paulo (USP), a Univerprodutores”, ressalta.
sidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a
A Renapólen pretende ampliar a pesquisa cientí- Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Federafica sobre o tema, reunir os profissionais que traba- ção das Associações Apícolas do Estado de Sergipe
lham na área, oferecer suporte à cadeia produtiva (FAPISE) e a Universidade Tiradentes (UNIT).
do pólen agrícola, e controlar a qualidade, diversifi(Rafaella Teixeira /Assessoria de Comunicação)
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Destaque Empresarial
Fotos: Alexandre Pió

Líder no setor, 5 à Sec é referência no mercado de
lavanderia em Taubaté e Pinda

onários, que receberam treinamento e qualificação profissional para desempenhar
suas funções.
“Abri a primeira unidade
da 5asec, há cerca de 2 anos
em Taubaté e depois, no início de 2010, em Pinda.
Taubaté é cada vez mais importante na economia do Vale
do Paraíba, por isso acrediColaboradoras da unidade5 à Sec de Taubaté
tei que seria um investimenCom franquias em Taubaté e Pindamonhangaba,
to com retorno garantido”, explica a empresária.
a 5 à Sec é referência em serviço de excelência no
Segundo ela, a escolhi pela marca 5 à Sec se
setor de lavandeira. Sob a responsabilidade da emdeu por ser um nome forte no segmento de lavanpresária Rosângela Carvalho, a empresa vem há cerderias. “O franqueador nos oferece infra-estrutura,
ca de dois anos atuando na região com nove funcitreinamentos de reciclagem profissional, investimentos constantes em tecnologia e alto padrão de qualidade”, salientou Rosangela.
A empresa efetua a limpeza de roupas em geral,
calçados, bolsas, bichos de pelúcia e artigos de
couro, cama, mesa e banho. Todos os processos
são realizados com produtos e equipamentos de
tecnologia de ponta, sendo o procedimento padroEquipamentos de
nizado em qualquer parte do mundo.
alta tecnologia
trazem o melhor
“Trabalhamos com foco no nosso cliente, pois
no ramo de
ele é que faz o sucesso da loja, buscamos sempre
lavanderia,
a satisfação total, temos inclusive o programa fideligarantindo a
dade com objetivo de gerar descontos e brindes
satisfação do
aos clientes”, afirmou a empresária. Segundo ela,
cliente

outra preocupação da empresa é com a preservação do meio ambiente, tendo em vista que muitos
dos itens usados na loja são recicláveis.
Sobre a 5 à Sec
A marca, de origem francesa, está no Brasil há
16 anos com importantes reconhecimentos do setor. Recentemente, a empresa foi contemplada com
o prêmio “As melhores Franquias do Brasil”, promovido pela revista O Globo - Pequenas Empresas
Grandes Negócios. Recebeu ainda, a chancela do
Selo da Associação Brasileira de Franchising (ABF),
concedido às melhores empresas do segmento.
Com 300 unidades em funcionamento no País, a
rede possui 1840 lojas em 30 países, empregando
mais de 7 mil pessoas. Todos os dias são atendidos 180 mil clientes no mundo. A rede é mundialmente reconhecida pela prestação de serviços de
qualidade diferenciada, o que levou a marca a liderança no setor.

Roupas, calçados e outros artigos são lavados na 5 à Sec

Emprego na Indústria

CIESP Taubaté e São José apontam novo aumento na geração de empregos

Divulgação

O nível de emprego industrial na Diretoria Regional do CIESP de São José dos Campos (região
composta por 08 municípios) apresentou resultado
positivo no mês de julho/2010. A variação ficou em
0,29%, o que significou um acréscimo de aproximadamente 150 postos de trabalho.
No ano, temos um acumulado de 2,26%, representando um acréscimo de aproximadamente 1.150
postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acréscimo é de 2,67%, o que equivale a aproximadamente
1.300 trabalhadores na região.
O índice do nível de emprego industrial do CIESP
de São José dos Campos foi influenciado pelas variações positivas dos setores de produtos alimentícios
(2,50%), produtos de borracha e de material plástico
(1,18%) e veículos automotores e autopeças (0,16%).
Taubaté
O nível de emprego industrial na Diretoria Regional do CIESP em Taubaté (composta por 28 municípios) manteve-se positivo em julho. Desta vez, a
variação ficou em 0,28%, o que significou um acréscimo de 150 postos de trabalho. O setor tem obtido
resultado favorável desde o início do ano.

A análise dos dados do nível de emprego em
julho de 2010 em relação ao mês anterior apresentou resultado positivo em 26 das 35 diretorias
pesquisadas. No ano, a indústria teve um acumulado de 8,68%, representando um acréscimo de aproximadamente 4.250 postos de trabalho. Nos últimos
12 meses, o aumento é de 9,56%, o que equivale a
cerca de 4.650 trabalhadores na região.
O índice de emprego industrial da Regional

do CIESP em
Taubaté foi influenciado novamente pelas variações positivas dos setores de
máquinas e equipamentos (2,37%) e
produtos químicos Joaquim Albertino de Abreu,
(0,80%).
Ciesp/Taubaté

Sindicato dos Aposentados inaugura posto em Pinda
O SINDNAPI (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), inaugurou o Posto de
Atendimento da subsede municipal de Taubaté e
Pindamonhangaba na Rua Senador Dino Bueno nº
158, região central de Pinda, anexo ao
SINCOMERCIÁRIOS (Sindicato dos Empregados no
Comércio), que foi gentilmente cedido pelo presidente
daquele entidade, dr. Carlos Dionisio de Morais.
O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 2000 para defender os
interesses dos aposentados brasileiros, lutando pela

dignidade e respeito ao idoso. Em dez anos, o
SINDNAPI estruturou-se em todos os estados, tornando-se um dos maiores sindicatos do Brasil, com
quase 500 mil sócios e muitas conquistas.
A subsede de Taubaté e Pindamionhangaba é
presidida por Antonio Mafra Neto e foi criada em 30
de março de 2007. Desde então tem desenvolvido
diversas atividades voltadas ao bem estar dos associados e familiares, entre os quais, dentista, médico, assistência jurídica, além do social, como passeios, almoços e festas comemorativas.
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Construção Civil

Aconvap aborda impermeabilização na 5ª Partilha do Conhecimento
A Aconvap, Associação das Construtoras do
Vale do Paraíba, realizou no último dia 18 a quinta edição da tradicional Partilha do Conhecimento
2010. O evento aconteceu no auditório da Câmara
Municipal de São José dos Campos.
Nesta edição, a entidade apresentou a palestra
“Impermeabilização de estruturas de concreto em
saneamento”, ministrada pelo engenheiro Marcos
Storte, gerente de negócios da empresa Viapol.

O evento foi dirigido aos profissionais da
construção civil, entre eles engenheiros, arquitetos, fiscais e tecnólogos que atuam com projeto, planejamento, fiscalização, execução e
manutenção de estruturas de concreto na área
de saneamento.
Segundo o palestrante Marcos Storte, foi
possível abordar em sua palestra as patologias da impermeabilização, recuperação e

isolação térmica em lajes de cobertura. Marcos Storte é autor do livro “Latex Estireno
Butadieno – Aplicação em Concretos de Cimento e Polímeros” e atua na área de
impermeabilização desde 1983.
Outras informações sobre a Partilha do Conhecimento, realizado sempre gratuitamente,
podem ser obtidas através do telefone 39226678.

SENAI de Pinda promove aula inaugural para mais 3 turmas de Eletricista
Residencial em Moreira César

Divulgação

O Distrito de Moreira César recebeu a aula inaugural do curso de Eletricista Instalador Residencial
que o SENAI está oferecendo gratuitamente aos
moradores de Moreira César.Cerca de 80 alunos
compareceram a aula, que tem parceria com o
Instituto Serra da Mantiqueira.
“Com o SENAI é o primeiro trabalho a ser realizado, e com certeza esta parceria continuará, e
irá trazer em breve dezenas de cursos para que
nossos moradores se profissionalizem”, afirma o
presidente do instituto, Prof. Dr. Deltonio Aires.
O curso tem três turmas com duração de 160
horas, e está sendo realizada no período da tarde e noite, no Recinto São Vito. Segundo o coor-
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Quem contribui com
o Eu Recomendo
desta edição é o
Palestrante
comportamental e
Mágico profissional,
DALMIR SANT’ANNA
– Mestrando em
Administração de
Empresas, Pósgraduado em Gestão
de Pessoas e Bacharel em Comunicação de
Pessoas. A seguir, suas recomendações:
Divulgação

Livro:SER + EM VENDAS
Sem conhecimento não há
inovação. O processo de
aprendizagem não é
unidimensional e está distante apenas da aquisição e retenção de conhecimentos.
Aprender aumenta os horizontes do saber fazer bem
feito e contribui para a ação
de sair de uma “visão tubular”
para alcançar a “macrovisão”. E como transformar e
conquistar abordagens contrutivistas? Neste livro,
você encontra a união da parte científica e estratégica, com a parte prática e funcional na arte de vender. “Ser + em Vendas” é um verdadeiro estímulo na

denador do curso, prof. Anderson
Nassif, há anos o SENAI realiza
este tipo de trabalho para vários
bairros da cidade, onde
disponibiliza todo material teórico e prático para a execução dos
trabalhos durante as aulas, como
também um instrutor qualificado
para ministrar os cursos.
Cerca de 80 alunos irão
se profissionalizar por
meio da escola SENAI de
Pindamonhangaba
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gestão de negócios para o período atual. São 260
páginas, com 29 especialistas apontando dicas, ferramentas e relatando importantes estratégias sobre
a gestão de negócios para você melhorar sua
performance em vendas.
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escolhas: perder ou vencer. E qual será sua
escolha? Pertencer ao “time do menos” ou ao espetacular, vibrante e empreendedor “time do mais”?

DVD: COMPROMETI-

Livro: MENOS PODE SER MAIS

MENTO COMO FATOR
DE DIFERENCIAÇÃO

Você já observou que
há pessoas que trabalham, cantam, jogam, estudam e vivem justificando uma atitude “mais ou
menos”? Neste livro,
Dalmir Sant’Anna apresenta que existe somente uma escolha a ser feita: pertencer ao “time do
menos” ou ao “time do
mais”. Por meio de uma história emocionante
e repleta de dinâmicas de equipe, você é convidado a conhecer ferramentas do
telemarketing, apresentadas por uma educação
diferenciada, compreendendo que a liderança,
qualidade, cooperação, trabalho em equipe e
outras ferramentas do cenário corporativo precisam ser realizadas com mais diplomacia e
menos obtusidade. Este livro tem a missão de
gerar mudanças comportamentais por meio de
reflexões sobre atitudes do cotidiano, mostrando que, todos os dias, a vida apresenta duas

O DVD “Comprometimento como Fator de Diferenciação” é um vídeo diferente de treinamento, pois
além de contar com animações gráficas, permite de
maneira prática e funcional,
perceber a relação existente entre o comprometimento e a identificação com
as atividades realizadas. Você é comprometido com
sua vida e seu trabalho? A sua equipe é realmente
comprometida com as metas, missão e planejamento
estratégico? Descubra as respostas para estas perguntas e potencialize o sentimento de identidade
com os objetivos e valores da profissão no conteúdo dinâmico desse DVD, que já está disponível na
loja virtual do meu site. Este DVD foi elaborado com
o objetivo de transmitir um conteúdo de forma prática, dinâmica e capaz de gerar mudanças de comportamento. Neste DVD, você encontra importantes
dicas de como o comprometimento pode ser um
diferencial na vida pessoal e profissional. Como está
o comprometimento de sua equipe?
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Estratégias Empresariais

Communicare: duas décadas de trabalho sério em
comunicação empresarial
Ao longo dos séculos, a comunicação saiu do
âmbito das relações interpessoais para ocupar um
lugar de destaque em um mundo globalizado e sem
fronteiras. As informações circulam a uma velocidade crescente e em um volume cada vez maior. Ao
mesmo tempo, as pessoas tornam-se mais conscientes em relação ao consumo responsável, à preservação ambiental, à ética nas esferas pública e
privada e a outros valores igualmente importantes.
Nesse contexto, a comunicação tem se tornado
um componente essencial da estratégia de negócios das empresas. Foi com o objetivo de ajudar os
clientes a construir caminhos para o diálogo com
seus públicos-alvo que, há 20 anos, surgia em
Pindamonhangaba (SP) a empresa Communicare.
Criada para prestar serviços de comunicação
empresarial para a planta da Novelis (antiga Alcan)
em Pindamonhangaba, as sócias da agência decidiram, algum tempo depois, que era hora de expandir os negócios. Veio então o segundo cliente, a
TenarisConfab, seguida de vários outros em São
Paulo e, mais recentemente, também em Belo Horizonte.
“Começar com dois clientes do peso da Novelis
e da TenarisConfab – ambos líderes globais em seus
mercados de atuação – nos levou a estabelecer um
alto padrão de qualidade, pois são clientes muito
exigentes”, diz Silvânia Maria Dias, sócia da
Communicare desde que a empresa foi fundada, em

agosto
de
1990. “Isso nos
deu segurança
para expandir nosso portfólio sem perder as características que sempre foram a nossa marca registrada”, afirma. “Uma das mais fortes é o compromisso
com os resultados que os clientes esperam obter
com as ações de comunicação voltadas para os
seus públicos-alvo.”
A sócia Aline Aparecida da Silva salienta: “A formação diversificada da nossa equipe tornou-se um
dos nossos maiores diferenciais.” Os profissionais
da Communicare têm especialização em instituições
de ensino renomadas de São Paulo, como a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP). Os cursos
abrangem áreas como Comunicação Interna, Comunicação de Marketing, Globalização e Cultura, Psicologia e Gestão de Pessoas. Além disso, a equipe tem profissionais com fluência em inglês e em
espanhol. “Isso faz muita diferença quando se trabalha com empresas globais”, diz Aline.
A Communicare desenvolve projetos de Comunicação Interna, Comunicação Institucional, Comunicação de Marketing e Responsabilidade
Socioambiental. Um dos focos de atuação da empresa é a produção de publicações corporativas,

Depósito São Caetano comemora
7 anos com show de prêmios
Com a preferência do consumidor de Pindamonhangaba para a
compra de material de construção,
o Depósito São Caetano comemora neste mês de agosto o seu sétimo aniversário com um verdadeiro show de prêmios para seus clientes.
Efetuando uma compra com o
valor superior a R$ 20,00, o consumidor recebe um cupom para
concorrer a diversos prêmios que
serão sorteados no dia 31 de
agosto, durante as comemorações
da loja, que acontecem das 10h às

13horas.
Os prêmios são: caixa d´água
completa, bacia com caixa
acoplada, porta de ferro de correr
para sala, gabinete de cozinha
com pia, gabinete de banheiro,
churrasqueira pré moldada e um
Vale Compra no valor de R$ 7 mil.
Outra atração será o presente surpresa para quem estourar a bexiga premiada.
O proprietário da loja Everaldo
Martinho Roman convida os clientes, amigos e público em geral
para prestigiar a festa.

como jornais e revistas – impressos e eletrônicos,
catálogos, jornais-murais e conteúdo para intranet e
internet, entre outros.
Em Pindamonhangaba, a empresa também está
à frente de importantes projetos desenvolvidos por
seus clientes junto à comunidade. Um dos exemplos é o projeto de educação ambiental “A Sociedade do Amanhã”, da Novelis, que envolve anualmente cerca de 10 mil alunos do ensino fundamental do
município. A Communicare coordena o projeto desde que foi implantado, em 1998.
Algumas iniciativas da TenarisConfab também têm
a participação da empresa, como o “Prêmio por Excelência no Estudo”. O projeto premia os alunos do
ensino médio das escolas de Pindamonhangaba
que apresentam os melhores desempenhos no estudo durante o ano letivo. “Nós ajudamos a empresa
na execução do projeto, intermediando desde o
contato com as escolas participantes até a divulgação e premiação dos vencedores”, explica Silvânia.
Ao completar 20 anos de atuação, a empresa
está consolidada. “A área de comunicação empresarial é muito dinâmica e tem que utilizar todas as
ferramentas possíveis para estreitar o relacionamento
das empresas com seus públicos-alvo”, diz Aline.
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Embraer comemora 40 anos do Ipanema, o primeiro
avião do mundo produzido em série com etanol
Lucas Lacaz Ruiz/A13

incidentemente, o primeiro movido
A Embraer está comemorando 40
pelo motor de 320 HP a etanol, o
anos do primeiro vôo da aeronave
mesmo combustível desenvolvido no
agrícola Ipanema. O projeto do avião
Brasil e utilizado por grande parte
começou no final da década de 1960,
da frota nacional de automóveis. O
sob demanda do Ministério da AgriIpanema consagrou-se como o pricultura, que solicitou ao Instituto de
meiro avião no mundo a ser produPesquisas e Desenvolvimento (IPD)
zido em série com motor movido a
a concepção de uma aeronave agríetanol, combustível mais barato que
cola para substituir os modelos ima gasolina de aviação e com meportados. O projeto tornou-se realinor impacto sobre o meio ambiente.
dade com a criação da Embraer, em
Durante a participação na sexta
1969. Hoje, o Ipanema é líder na aviedição do Bahia Farm Show – Feiação agrícola brasileira, com mais
Atual modelo do Ipanema produzido pela Embraer, que comemorou 40 anos
ra de Tecnologia Agrícola e Negóde 1.100 unidades entregues e 75%
e para comemorar a data, recentemente a empresa cios, realizada em junho, no município de Luís
da frota em operação.
O Ipanema é um avião concebido para moderni- realizou as comemorações dos 40 anos do primei- Eduardo Magalhães (BA),a Embraer foi destaque
com a presença do Ipanema no evento promovizar a agricultura brasileira. Os estudos iniciais co- ro vôo do Ipanema.
Produzido até hoje em Botucatu (SP), a partir de do pela Associação de Agricultores e Irrigantes
meçaram em 1969 e o nome escolhido foi uma homenagem à Fazenda Ipanema, situada em Iperó (SP) 1992, com o aumento da capacidade do reservató- da Bahia – AIBA.
Sua utilização possibilita a aplicação em cone que na época abrigava um centro de pesquisas rio para aplicação para 950 litros, o novo modelo
de aviação agrícola mantidos pelo Ministério da Agri- EMB 202 foi carinhosamente apelidado de Ipanemão. dições adversas de solos irrigados ou encharcados
A mais recente e significativa mudança, no entan- e também elimina os problemas relacionados ao
cultura.
O vôo inaugural ocorreu em 31 de julho de 1970 to, concretizou-se em 2005. No dia 15 de março, foi amassamento das lavouras e à compactação do solo,
na sede da Embraer em São José dos Campos (SP) entregue o milésimo Ipanema. O exemplar era, co- reduzindo as perdas de safra.

ACI comemora 75 anos com missa, baile e prêmio aos empreendedores
A Associação Comercial e Industrial de São José
dos Campos, com o apoio do Grupo Policlin, está
comemorando neste mês seus 75 anos de existência. Várias atividades estão sendo organizadas para
o mês de agosto, já que o aniversário da entidade é
celebrado no dia 20.
Um dos pontos altos das comemorações será
no próprio dia 20 de agosto com o Baile de Aniversário, às 21 horas, no Espaço Boa Nova. A anima-

ção musical ficará por conta da banda The Beatles
Abbey Road, uma das mais conceituadas quando
se trata dos sucessos dos músicos de Liverpool. O
evento para 800 pessoas terá jantar especial do
Trópikos Buffet.
Mesas e convites já estão sendo reservados na
ACI pelo telefone 3904-4015.
Neste evento também serão contemplados os
empresários de destaque de nossa cidade através

do Prêmio Tuffy Simão. Uma comissão de personalidades e técnicos está trabalhando nas análises dos
perfis das empresas e profissionais inscritos. O prêmio será entregue nas categorias: Comércio, Serviços, Destaque Empresarial e Ação Social.
No dia 23 de agosto, na sede da ACI, acontece a
Missa de Ação de Graças às 19 horas, a ser celebrada pelo Padre Paulo Renato, da Diocese de São
José dos Campos.

INPE comemora 49 anos com homenagens a servidores que se destacaram
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Instituição marcante na história da tecnologia brasileira e sediado em São José dos Campos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) completou, neste mês. 49 anos de fundação. A comemoração aconteceu em cerimônia presidida pelo
diretor Gilberto Câmara no auditório Fernando de
Mendonça (LIT/INPE).
Na oportunidade, foram homenageados os servidores aposentados durante o último ano e aqueles que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos
de atividades no Instituto.
Também recebem a homenagem do Instituto os

servidores que tiveram destaque nas carreiras de
Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Gestão.
Em 2010, foram agraciados Dalton Valeriano (pesquisador que coordena o Programa Amazônia), Jun
Tominaga (engenheiro da área de Rastreio e Controle de Satélites) e Ruy Caetano da Silva (analista
do setor de Orçamento).
O INPE é reconhecido , Ciências Espaciais e Atmosféricas e Engenharia Espacial. Possui ainda laboratórios associados em Computação Aplicada, Combustão e Propulsão, Física de Materiais e Física de
Plasmas. Presta serviços operacionais e singulares de
previsão do tempo e clima,
Lucas Lacaz Ruiz/A13
monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal,
rastreio e controle de satélite, medidas de queimadas,
raios e poluição do ar, e realiza testes e ensaios industriais de alta qualidade.
As atividades do INPE
tiveram início em 3 de
agosto de 1961, com a criação do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE), que em
1963 passou a ser chama-

Mesa de autoridades na cerimônia de comemoração dos 49 anos do INPE

Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia

do CNAE (Comissão Nacional de Atividades Espaciais). Com a extinção da CNAE em 1971, foi criado
o INPE, ainda como órgão vinculado ao CNPq.
O INPE é o principal órgão civil responsável pelo
desenvolvimento das atividades espaciais no País.
Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
tem como missão contribuir para que a sociedade
brasileira possa usufruir dos benefícios propiciados
pelo contínuo desenvolvimento do setor espacial.
Com relação às atividades em Meteorologia, o
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC) do INPE, criado em 1994 e sediado em
Cachoeira Paulista (SP), deu passos significativos
nos últimos anos na manutenção de sua liderança
como um dos mais completos núcleos de previsão
meteorológica e climática do Hemisfério Sul e do planeta.
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Iniciativa Sustentável

Bandeirante Energia instala rede de abastecimento
de veículos elétricos em São José dos Campos
Divulgação

A EDP no Brasil, empresa do Grupo EDP Energias de Portugal, avança mais uma fase no plano de
ampliação do seu projeto de rede dedicada de
abastecimento elétrico no País. Dessa vez o município beneficiado foi São José dos Campos (área
de concessão da sua distribuidora de energia EDP
Bandeirante) que recebeu três postos.
A cerimônia de entrega, realizada no Centro de
Operações Integradas (COI), no centro de São
José dos Campos, contou com as presenças de
António Pita de Abreu e Miguel Setas, presidente e
vice-presidente de Distribuição da EDP no Brasil,
respectivamente, e Eduardo Cury, prefeito de São
José dos Campos. Como parte da iniciativa, a Companhia também entregará ao município 15 bicicletas
elétricas para uso da Guarda Civil Municipal e da
Secretaria do Meio Ambiente.
Pioneira em mobilidade elétrica no Brasil, a EDP
deu início ao projeto piloto em janeiro deste ano
pelo estado do Espírito Santo, área de atuação da
distribuidora EDP Escelsa. “Temos planos de
estruturar uma rede de abastecimento que esteja
plenamente operacional quando houver uma frota significativa de veículos elétricos circulando. Estamos
certos de que esta será uma realidade em médio
prazo no Brasil e estaremos preparados para ofere-

Bicicletas elétricas da guarda municipal de São José

cer infraestrutura adequada”, explica António Pita de
Abreu, diretor-presidente da EDP no Brasil.
Com a inauguração em São José dos Campos,
a Empresa amplia para 16 o número de postos de
recarga no País, somando os dez do Espírito Santo
e outros três de Guarulhos. A proposta é chegar a
20 até o fim deste ano.
Dentro do projeto, a EDP já doou 75 bicicletas
elétricas e deve criar uma frota de 90 destes veículos circulando nas localidades em que estão instalados os postos de carregamento.
Miguel Setas reforça ainda que essa será a primeira vez que os postos de abastecimento terão a
marca MOBI.E, parceira da EDP em Portugal para pro-

jetos de desenvolvimento urbano e de transportes.
Em São José dos Campos, os locais de instalação das estações de fornecimento serão São Francisco Xavier (Estrada Vereador Pedro David, 870 –
Centro); Parque da Cidade (Avenida Lívio Gomes,
100 - Santana); e COI – Centro de Operações Integradas (Praça Afonso Pena, 59- Centro).
Reabastecimento elétrico
A recarga da bateria de um veículo elétrico é simples e pode ser feito em uma tomada elétrica normal, com tensão de 127 volts, semelhante à de um
aparelho eletrônico. No caso da bicicleta elétrica, a
bateria é totalmente abastecida em seis horas e
pode ser comparada ao processo de carregamento
de um aparelho de celular. As bicicletas são impulsionadas por motores elétricos alimentados por baterias
acopladas ao compartimento traseiro e são
recarregáveis a cada 30 km percorridos. A bicicleta elétrica atinge 25 Km por hora e tem um baixo consumo
de energia, próximo de 0,8 Kwh.
Sobre a EDP Energias do Brasil
A EDP Energias do Brasil, que adota a marca
EDP, é a holding que consolida ativos de energia
elétrica nas áreas de geração, comercialização e
distribuição (EDP Bandeirante e EDP Escelsa). É
controlada pela EDP Energias de Portugal.
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Com 1500 atendimentos/mês nova sede
do Procon traz avanços para os consumidores
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Defesa do Consumidor
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A nova sede do Procon de Taubaté, entregue oficialmente no início do mês, vai proporcionar significativos avanços para os consumidores da cidade que buscam soluções para
questões de relacionamento
comercial. Instalado na Rua
Dr. Emílio Winther, 345, próximo à Praça Santa
Terezinha, o prédio foi entregue pelo prefeito Roberto
Peixoto, que destacou a significativa melhoria na estrutura do órgão, em Taubaté.
O novo endereço tem
como objetivo atender a atual demanda da cidade e facilitar o acesso da população às dependências
do órgão, oferecendo, assim, maior comodidade, especialmente para os portadores de necessidades especiais, aspecto ressaltado pela
diretora de Relações Institucionais do Procon
São Paulo, Regina Acorssi Lunardelli. Para ela,
o local apresenta “excelentes condições de

acessibilidade”.
O Procon de Taubaté existe há 14 anos e
iniciou suas atividades atendendo nas dependências do DSU – Departamento de Serviços
Urbanos, com apenas dois
funcionários. Depois se transferiu para a Rodoviária Velha,
ainda com dois funcionários.
A partir de 2007, a atual administração ampliou a estrutura do órgão, que hoje conta com 16 funcionários e realiza uma média de 1.500 atendimentos por mês.
Atualmente, o Procon funciona de segunda a sexta-feira, das
7 às 17h, e conta com equipes de audiência, fiscalização, atendimento, de administração e de triagem.
A expectativa da direção do órgão é retomar o trabalho de educação para o consumo, através de
palestras em escolas, direcionado para diretores,
supervisores, professores e alunos da rede municipal de ensino.

○
○
○
○
○
○

Programa Aprendizagem leva desenvolvimento
pessoal e profissional a jovens de Guaratinguetá
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Jorge dos Santos - Diretor Técnico Responsável
da Santos Gestão Empresarial, Técnico de Segurança no Trabalho com experiência no Sistema de
Gestão Integrada, Instrutor de treinamentos.
Auditor em ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
SASSMAQ, SA 8000 e ISO TS 16949. Sugestões
pelo contato :www.santosempresarial.combr

○

○

○

5ª FAZER-FAZER: Novas atitudes, comportamentos e padrões são incorporados naturalmente e passam a fazer parte do cotidiano do
envolvido. Nesta etapa a pessoa consegue atuar como AGENTES MULTIPLICADORES e estimulam em seu ambiente o CICLO DE DESENVOLVIMENTO.

○

○

○

4ª EMPREENDIMENTO DE AÇÕES: Diretrizes superiores, cultura da empresa, sistema
de valores vigente, crenças, mitos, clima de
trabalho, forma de atuação das equipes e recursos disponíveis são algumas variáveis que
atuam como FORÇAS PROPULSORAS ou
INIBIDORAS à ação.

○

○

○

3ª PLANEJAMENTO DO FAZER: Nesta fase
as dificuldades aumentam. A pessoa precisa
se envolver e atuar com força de vontade na
busca de sua capacitação técnica e pessoal.

○

○

○

2ª O QUERER: Características pessoais tais
como autoconfiança, flexibilidade, iniciativa,
motivação empreendedora e visão de futuro
atuam como elementos facilitadores da atitude
do QUERER.

○

○

○

1ª PERCEPÇÃO DA NECESSIDADE: É aquele momento onde a pessoa toma conhecimento
de fatos, dados, conceitos e informações técnicas que ajudam a identificar necessidades
de mudanças e melhorias.

○

○

○

Facilitar processos de mudança é o grande
desafio no século que se inicia. Mais do que
nunca, o momento exige uma prestação de
serviços com qualidade e efetividade.
A urgência de resultados torna-se uma questão de sobrevivência no mercado. As lideranças têm um papel de destaque no cenário atual. Delas é exigido o comprometimento com
resultados e o uso de competências para resolver problemas antigos dentro de abordagens diversificadas e eficazes.
Desenvolver pessoas e promover mudanças é um processo que ocorre em fases, a
saber:

○

Sobrevivência no Mercado

○

○

Gestão Empresarial

○

○
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Focado no desenvolvimento profissional de jo- as modificações está a otimização do tempo por
vens a fim de prepará-los para o competitivo mer- meio de ferramentas tecnológicas que garantem
cado de trabalho, o Senac de Guaratinguetá vem a capacitação de um maior número de pessoas,
consolidando sua vocação com o Programa e a manutenção da qualidade educacional, que é
Aprendizagem. O projeto leva ensinamentos de a marca da instituição.
competências básicas que capacitam e aumenApoiado neste processo dinâmico, o Progratam as chances de conseguir um emprego.
ma está alinhado
às necessidades das compaDivulgação
A iniciativa beneficia
nhias e dos jovens,
não somente os alunos
que buscam desenvolcomo também o mercavimento profissional e
do de trabalho, uma vez
pessoal. “Os conhecique permite aos emprementos adquiridos dão
gadores contratarem funsustentação para que o
cionários treinados e
aluno desenvolva seu
aptos para exercer dipotencial e suas habiliversas tarefas. “A prodades para o mercado
posta representa uma
de trabalho”, afirma a
grande oportunidade
coordenadora.
para os participantes,
O
Senac
que dificilmente teriam
Guaratinguetá está locacondições de ingres- Alunos do Programa Aprendizagem do SENAC em Guará lizado à Av. Dr. João
sar no mercado sem
Batista Rangel de
experiência e qualificação”, analisa Amanda Camargo, 50 – Centro. Informações: (12) 2131-6300
Ferreira Mesquita, coordenadora do programa ou no e-mail: guaratingueta@sp.senac.br.
na unidade.
“O Senac Guaratinguetá, ao longo de 26 anos,
Sobre o Programa Aprendizagem
sempre valorizou a qualidade educacional e busImplantado em setembro de 2003 no Senac cou equiparar sua metodologia às transformações
Guaratinguetá, o Programa Aprendizagem passou sociais, econômicas, culturais e tecnológicas do
por atualizações ao longo desse período. Entre mundo atual”, finalizou Amanda.
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Holofote Empresarial
Fotos: Divulgaçaõ

Dr. Luís Macedo é destaque no mercado odontológico
e em implantodontia
Com a tradição de mais de 40 anos de atuação e com o olhar voltado para o futuro e inovação em atendimento odontológico, principalmente nas áreas de implantodontia e periodontia, a
Clínica Macedo Odontolgia vem crescendo e modernizando a cada dia.
A seção Holofote Empresarial retoma ao jornal
ValeEmpresarial e desta vez traz entrevista especial com o Dr. Luís Guilherme Scavone de Macedo
(foto), que revela o segredo do atendimento de
sua clínica e comenta sobre o mercado dos profissionais da odontologia na região.

VE – Há quanto
tempo a Clínica
Macedo Odontologia atua no mercado e qual tem sido
sua especialidade?
Luís Macedo –
A Clínica foi fundada em 1969 sob direção clínica de
meu pai, Dr. Nelson
Macedo e desde
Equipamentos modernos
trazem conforto ao paciente 1999, está sob minha direção clínica. Atualmente atuamos nas áreas
de Implantodontia, Periodontia, Prótese e Estética
do sorriso.
VE – Qual a sua formação e especialidade acadêmica? Onde formou e ano?
Luís Macedo – Sou formado pela Faculdade de
Odontologia da UNESP de São José dos Campos
e posteriormente complementei minha formação acadêmica na pós-graduação, onde obtive os títulos de
Especialista em Periodontia, Especialista em
Implantodontia, Mestre em Implantodontia e Doutor
em Prótese pela mesma Universidade, onde continuo atuando como Professor da pós-graduação em
Implantodontia e participando de grupos de pesquisa.
VE – Qual a estrutura da clínica e onde ela está
localizada?
Luís Macedo – A Clínica está localizada em
Pindamonhangaba na Rua Dr João Romeiro, n° 176
no centro da cidade, e também em São Paulo na
região da Vila Mariana. Nossa estrutura está preparada para a realização de todo o tratamento
odontológico do paciente, desde os mais simples
até uma intervenção mais complexa, e também para
o conforto e segurança dos mesmos assim como
de seus acompanhantes, seguindo rigorosas normas de biossegurança. Para tal, nossa equipe é hoje
formada por Profissionais Especialistas, que trazem
à sua especialidade o que há de mais novo em
tecnologia e materiais.

Materiais modernos e novos são destaques na clínica

Dr. Luis Macedo em procedimento odontolótico em sua clínica

VE – Comente um pouco sobre a utilização dos
equipamentos da clínica e modernização do centro cirúrgico odontológico.
Luís Macedo – A Clínica conta hoje com alguns
equipamentos modernos como softwares para planejamento de cirurgias, tornando o procedimento
mais rápido e confortável uma vez que é realizado
sem cortes e sem pontos, consequentemente sem
hematomas, dor ou edemas. Novas tecnologias para
realização de tratamentos estéticos como equipamentos para clareamento e tecnologia para novas
próteses sem uso de metal também estão sendo
utilizadas nos nossos pacientes. Nos procedimentos cirúrgicos, trabalhamos com monitoramento do
paciente e toda a paramentação de um centro cirúrgico hospitalar, mantendo o ambiente mais adequado para o procedimento e para maior segurança e
conforto do paciente.
VE – Qual o diferencial da empresa em sua atuação no mercado odontológico?
Luís Macedo – Nossa clínica tem como filosofia
a qualidade no tratamento, razão pela qual sempre
buscamos nos atualizar e trabalhar com o que há de
mais moderno em material e tecnologia. Também
trabalhamos de forma a dar mais conforto ao paciente otimizando as consultas para que não tenham necessidade de comparecer várias vezes ao consultório, permitindo que os pacientes que têm uma
agenda de compromissos intensa, consigam realizar um bom tratamento ser perder seu tempo de
trabalho. Assim, podemos resolver todo o tratamento de alguns pacientes em algumas horas, ou alguns dias. Até mesmo os tratamentos com implantes podem ser solucionados em pouco tempo.
VE – Quais são as expectativas e planos futu-

Conheça o nosso Entrevistado
Nome: Luís Guilherme Scavone de Macedo
Data Nascimento: 26/12/1975
Casado: Sim (Maria Angélica Cunha)
Filhos: João Gabriel 13 anos e Giovana 3 meses)
Time do Coração: Corinthians
Prato Preferido: Frutos do mar em geral
Restaurante: Toscana em Taubaté (no Vale do Paraíba)
Estilo Música/Cantor(a): Pop/Rock / Lionel Richie
Programa de TV: Seriados em geral
Lazer / Hobby: Esportes
Viagem Inesquecível: Portugal e Espanha em 2007
Seu ponto fraco: Não posso entregar assim tão
fácil (rs...)
Ídolo/Personalidade que admira: Bernardinho
(Técnico da Seleção Brasileira de Voleibol)
Religião: Sou católico não praticante
Empresário(s) de sucesso: Warren Buffett

ros de atuação da Clínica Macedo Odontologia?
Luís Macedo – Estamos adquirindo novos equipamentos para que possamos alcançar ainda melhores resultados. Também fechamos algumas parcerias com laboratórios e empresas que nos permitirão estudar e pesquisar novos materiais e técnicas
para que possamos ter evidências científicas daquilo que pretendemos utilizar em nossos pacientes,
afinal, apenas dessa forma poderemos ter segurança nos nossos tratamentos. Com a ampliação da
Equipe, estamos trabalhando de forma
multidisciplinar, onde todos os pacientes são avaliados de forma geral, buscando o máximo de detalhes para que tenha um belo e saudável sorriso.
VE – Como o cliente deve proceder para conhecer a clínica e agendar uma consulta ou tratamento? Vocês atendem algum tipo de convênio?
Luís Macedo – Esse contato pode ser feito através dos telefones (12) 3642-2645 ou 3527-4800 em
Pindamonhangaba, e (11) 5573-7859 / 5081-5391 em
São Paulo. O contato ainda pode ser feito através
de internet pelo site www.clinicamacedo.com.br,
onde temos um espaço destinado a isso, e pelos
ícones Skype e MSN também na própria página,
onde há possibilidade de esclarecer algumas dúvidas online. Com relação ao atendimento, a clínica
somente presta atendimentos particulares.
VE – Como você vê o mercado odontológico
na região do Vale do Paraíba?
Luís Macedo – Em vista do aumento do número
de Universidades na região, o número de Cirurgiões Dentistas tem aumentado bastante a cada ano
na região. Entretanto temos visto que a exigência
por parte dos pacientes tem aumentado bastante,
principalmente pelos resultados e possibilidades de
tratamento que a mídia tem divulgado. Aliado ao fato,
temos visto que muitas pessoas que realizavam tratamentos em São Paulo, buscando algo mais novo,
não enfrentam mais o trânsito na cidade. Isso faz
com que a qualidade dos profissionais na região
melhore, e, independente do número de dentistas
existentes, aqueles que não estudarem e se mantiverem atualizados irão perder espaço, como já
estamos vendo acontecer com alguns colegas.
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Emprego é Notícia

Enologia

Técnico de Métodos e Processos

Feira de Vinhos é atração em Campos

Formação superior em Química ou Engenharia
Química, experiência em processos galvânicos (tratamento de superfície) e em elaboração de instruções de trabalho e procedimentos de processos
especiais e laboratório químico. Possuir domínio do
pacote Office e inglês intermediário a avançado.

Campos do Jordão recebeu neste
mês a maior feira de vinhos da região
da Serra da Mantiqueira. O evento foi
realizado no Orotur Garden Hotel, bairro Jaguaribe, e recebeu um agradável
público que pode conferir as maiores
expressões vinícolas do Brasil.
Durante dois dias produtores, importadores, consumidores e apreciadores puderam desfrutar do maravilhoso universo da enologia, num ambiente de luxo, charme e aconchego. Participaram da feira as marcas: Miolo,
Salton, Pizzalo, Lidio Cararro, Vitis Vinifera, Empório Sório, Peninsula, Vina Sucre, Portus Cales, Le
Tire Bouchon, Decanter, Casa Flora, Reloco, Artesanato do Vinho, entre outros.
O evento foi organizado pela Campos do Jordão
Eventos.

Administrador de Contrato
Superior completo em Hotelaria ou Turismo, ou
pós-graduação em Administração Hoteleira. Experiência no segmento hoteleiro de alto padrão, conhecimento em cerimoniais e domínio de conversação em inglês.

Analista de Custos Senior
Formação em Administração, Contábeis ou engenharia. Vasta experiência em gestão de custos
industriais e domínio dos processos de custeios e
de gestão de projetos, investimentos e inventários

Contador
Foco em Controladoria e Processos. Graduado em Ciências Contábeis, com CRC ativo, Vasta experiência na área contábil e fiscal. Inglês avançado ERP Microsiga e Pacote Office são imprescindíveis.

Divulgação

Spani Atacadista promoveu curso
sobre vinhos
O Spani Atacadista promoveu neste mês um curso sobre vinhos, nas
quatro lojas da rede: Guaratinguetá,
São José dos Campos, Atibaia e Mogi
das Cruzes. Os cursos foram ministrados pelo somelier da Vinícola La
Pastina, Sandor Szarukán e durou cerca de uma hora e meia.
O curso apresentou a introdução ao
mundo dos vinhos e falou um pouco
sobre a bebida e sua história. O somelier
apresentou três vinhos – Vinho do Porto Valdouro, Vinho Chileno Gato Negro e Vinho Argentino Finca
Flichman. Os participantes do curso puderam degustar
os vinhos apresentados e aprenderam a avaliar cada
tipo de vinho, analisando as características da bebida
na taça, como coloração, aroma e sabor.

Solidariedade em Ação

Comunidade Terapêutica Braços Abertos
chega ao Distrito de Moreira César
Alexandre Pió

vés de cursos profissionalizantes, de idiomas e
informática, visando o resgate da pessoa num período de 12 meses.
“Estamos abertos ao trabalho com empresas e
parcerias com entidades. Recebemos recentemente a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que vem
dando grande apoio ao nosso trabalho”, ressaltou
Bueno.
Os interessados em conhecer a instituição podem
obter outras informações pelo telefone (12) 3637-6411.

Engenheiro da Qualidade
Formação em Engenharia Produção/ Mecânica/
Projetos com ênfase na qualidade experiência em
indústrias de autopeças; Conhecimentos em: Abordagem por processos (estrutura de fluxos e cadeias de fabricação) - Lean Manufacturing - Kaizen/
Hoshin - 5S / 5G

Supervisor de Manufatura
Formação Técnica ou Tecnólogo em Mecânico
Desejável inglês avançado - Experiência com
Liderança de equipes de soldagem em Industrias.
Sólidos conhecimentos na fabricação de equipamentos na área de Petróleo/Petroquímica e Nuclear. - Possuir qualificação N2 - solda (PB) - Profundos conhecimentos em equipamentos e acessórios de solda. - Sólidos conhecimentos de ensaios
não destrutivos, EPS, Plano de Solda, Materiais
de Adição, Metal Base. Normas de Segurança, Normas de Fabricação (ASME, AWS, DIN e Petrobrás).
Leitura e interpretação de desenho técnico.

Diretor RH
Experiência comprovada como Diretor ou Gerente de Recursos Humanos experiência no ramo
automotivo; Formação superior completa com pós
em instituição reconhecida. Inglês Fluente, será entrevistado no idioma. Disponibilidade para atual no
interior de SP.

www.valeempregos.com.br

Alexandre Pió

Romeu Martins, Erivelton e Valdir do Sindicato dos
Metalúrgicos com o responsável Sérgio Bueno

Em busca de apoio empresarial e parcerias, a
casa de recuperação para dependentes químicos
“Comunidade Terapêutica Braços Abertos” abriu as
portas no Distrito de Moreira César. Localizada na
Estrada do Atanázio, próximo ao pedágio municipal, a
instituição tem o comando de Sérgio Amador Bueno
Júnior, que conta com vasta experiência nessa área.
Voltada para atender rapazes de 18 a 50 anos, o
local apresenta uma área de 13 mil metros quadrados, com oportunidade de reinserção social atra-

Monitores da entidade: André, Mateus e Diego

Volkswagen recebe visita do prefeito em Taubaté
O prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, visitou a fábrica da Volkswagen de Taubaté na
tarde da última terça-feira, 17 de agosto. Ele
foi recebido na unidade pela diretora de Assuntos
Governamentais, Glória Merendi e pelo gerente de
Recursos Humanos, Marco Aurélio de Castro, entre
outros diretores e gerentes da Volks.
Acompanhado do diretor do Departamento
de Desenvolvimento Econômico do Município
(DDEM), Antonio Roberto Paolicchi, a visita foi

agendada por compor a estratégia da atual administração de estreitar o relacionamento com
as empresas em funcionamento em Taubaté.
Peixoto ainda visitou as dependências da
Volkswagen, unidade responsável pela produção do Gol e do Voyage.
Divulgação/PMT

Prefeito Peixoto é recepcionado por Marco Aurélio de
Castro durante visita à Volkswagen
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Poupança Florestal

Fibria lança programa de incentivo para plantio de eucalipto
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Em ação com o Governo do Estado, Fibria traz inédito modelo de parceria para a região do Vale do Paraíba

Junior Filipo, prefeito de Guaratinguetá

A Fibria lançou para a região do Vale do Paraíba
e Bragantina, o programa Poupança Florestal. É um
sistema de incentivo e financiamento à plantação
de eucalipto, voltado para agricultores que possuem propriedades rurais próximas às áreas de plantio da empresa. Inédito na região, o modelo estimula a geração de renda e a preservação do meio
ambiente. Para o produtor rural, representa a garantia de compra da colheita.
O agricultor interessado em participar deve fazer
um cadastro na CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – do Governo do Estado de São
Paulo, ou na Fíbria. A empresa, então, vai até a propriedade realizar uma visita técnica onde será avaliada a viabilidade do plantio do eucalipto e a medição da área. Após essa avaliação, ele é encaminhado a CATI que realizará nova visita para elaboração
do planejamento integral da propriedade.
Por fim, a Fibria firma o contrato com o produtor e

financia a área a ser plantada já garantindo a compra
do eucalipto no final do processo, que dura em
média 7 anos.
Sustentabilidade
O modelo de produção abre uma perspectiva de
negócio sustentável para o produtor rural, que recebe incentivo para o plantio desde o primeiro ano do
programa, com fornecimento das mudas de
eucalipto, assistência técnica, garantia de
comercialização da madeira e orientação para a
preservação ambiental. A principal vantagem é que o
produtor terá acesso ao expertise que a Fibria e a CATI
possuem. Serão mudas de eucalipto produzidas com
tecnologia de última geração, acompanhamento no
manejo da floresta e qualificação profissional.
Sobre a Fibria
Criada a partir da união das operações da Aracruz
Celulose e da VCP – Votorantim Celulose e Papel, a
Fibria possui capacidade produtiva de aproximadamente 5,4 milhões de toneladas anuais de celulose
e papel. Sua operação, integralmente baseada em
florestas renováveis, inclui desde a produção de

celulose e papel até a distribuição de produtos ao
consumidor final. Com áreas de plantio florestal nos
Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Bahia,
a Fibria tem uma base florestal total de 1,04 milhões
de hectares, dos quais 393 mil são destinados à
preservação permanente.
(colaboração Performa Comunicação)
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Fibria firmará contrato diretamente com produtor

Cividanes é empossado novo presidente do Rotary em São José
O Rotary Clube de São José dos CamposLeste empossou o executivo José Cividanes
como novo presidente do Conselho Diretor. Na
oportunidade aconteceu ainda a cerimônia de
ingresso dos novos sócios: Mario Domingos de
Moraes, Douglas Custódio, Thiago Carreira Von

Ancken e Simone Silva Meira.A cerimônia contou com a presença do Governador do Distrito
Rotario 4600, Moacyr Pereira Peixoto e sua esposa. O evento aconteceu no Moinho Andaluz,
na Chácaras Reunidas, onde foi banquete foi
servido pelo Buffet Frami Banquetes.

Vale Empresarial

Página 14

Meio Ambiente & Saúde

Prefeitura de Taubaté implanta ponto para coleta de pneus usados
no distrito industrial do Una
Taubaté já conta com um local específico para o
armazenamento de pneus descartados. Conforme
anunciado pelo prefeito Roberto Peixoto, entrou em
funcionamento o primeiro Ecoponto da cidade, instalado no distrito industrial do Una, defronte à fábrica
da Citab.
O Ecoponto tem dois objetivos básicos: preservar o meio ambiente e garantir na área da saúde a
não proliferação de focos geradores de doenças,
entre as quais a dengue. O projeto está instalado
numa área de cerca de 4.500 metros quadrados. Inicialmente, os pneus que forem recebidos no local
serão armazenados em containers ou cobertos com
lona. Entretanto, futuramente serão armazenados sob
uma cobertura metálica.
Divulgação

Atividade divertirá consumidores dos shoppings da região

Divulgação

Ecoponto é um
grande avanço para o
meio ambiente e a
saúde de Taubaté

Para descartar pneus nos locais, as empresas que atuam na
área deverão se cadastrar no
DSU – Departamento de Serviços Urbanos, da Prefeitura de
Taubaté. Porém, pessoas que
desejarem descartar apenas uma unidade ou pequenas quantidades de pneus poderão se dirigir
diretamente ao Ecoponto.
Segundo estimativas do DSU, atualmente cerca
de 5 mil pneus são descartados por semana em

Taubaté. Todo o material armazenado no Ecoponto
será, posteriormente, retirado por entidades
especializadas no reaproveitamento de pneus. O
horário de funcionamento do Ecoponto de Taubaté
é, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Tecnologia do Ice Bumper vai divertir crianças
e adultos
em shoppings da região
Oriundo dos Estados Unidos, os veículos do Ice
Bumper vão divertir crianças e adultos no Taubaté
Shopping até o dia 19 de setembro. Com alta
tecnologia, a nova sensação de divertimento é fácil
de pilotar: são carrinhos bate-bate que deslizam em
uma pista de gelo sintético. Os veículos do Ice
Bumper são movidos à bateria e contam com
joysticks futuristas para serem guiados. A diversão
pode ser dirigida para frente ou para trás e gira 360°,

fazendo o carrinho esbarrar facilmente sem ficar preso
nos cantos. É uma brincadeira segura, permitida a adultos e crianças acima de 5 anos. O ingresso para os
carrinhos, que são individuais, custa R$ 10,00.
Center Vale
Em São José dos Campos, a programação vai
acontecer no Center Vale Shopping entre os dias 29
de setembro e 17 de outubro, durante as festividades em comemoração ao Mês das Crianças.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz
Pedro/Clickmania

Monica Apor,
apresentadora
do TV Fama e
capa da
Revista
Playboy de
julho marcou
presença na
Vini9l Rock
Bar e posou
para foto com
o empresário
Ricardo
Giovanelli
Pedro/Clickmania

Família que comanda a tradicional e badalada padaria do Jarbas em Taubaté:
Jarbas Afonso, Silvia Neves, Maria Silvia, Jarbas Jr., Bruna e Lucas
Pedro/Clickmania

Quem também
posou para
foto com a
badalada
artista foi o
empresário
Fernando
Cozzi

O advogado
Ulisses
Nogueira
relaxa na Vinil
Rock Bar
acompanhado
de sua
namorada
Daniele

Daniel Pasqualin
(Gincana da
Solidariedade – TV
Vanguarda)
comandou etapa do
evento em Pinda, ao
lado Marcelo
Rodrigues, diretor do
Externato São José.
Alunas do Externato São José, as atletas da Ginástica Rítmica, que conquistaram
a medalha de ouro nos Jogos Regionais de 2010 são homenageadas em evento
que contou com a presença do Secretário de Esportes Misael Cesarino “Tayoba”.

Sucesso total e grande badalação marcaram a inauguração da Bobstore, na avenida Barão do Rio Branco, em São José dos Campos, que contou inclusive
com a presença do prefeito Eduardo Cury (esq.), e de um simpático público feminino, que conferiu ao vivo e em cores os lançamentos da loja
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Grupo ELEVA reúne lideranças do setor privado em debate
sobre questões educacionais e socioambientais da região
Lucas Lacaz Ruiz/A13

O grupo ELEVA (Encontro de Lideranças Empresariais do Vale do Paraíba), lançado oficialmente no mês de agosto, promove encontros para
que executivos de diferentes setores da região
possam debater com algumas das principais lideranças empresariais nacionais, questões relativas ao crescimento e ao desenvolvimento
socioeconômico do Vale e região.
A cidade de São José dos Campos foi eleita
como palco deste modelo exclusivo de encontros empresariais, por representar uma das principais regiões econômicas do país, além de ser
um pólo tecnológico e industrial.
Nesta primeira edição, que acontece no dia 25
de agosto, o ELEVA trará uma mesa de debates,
com o tema “Competitividade e oportunidades globais. O Brasil está preparado para a briga?”.
Ozires Silva será o moderador desse primeiro
debate e a mesa será composta por debatedores
conceituados como: Henri Philippe Reichstul (Pre-

Bruno Gomes Pati, diretor de negócios da ABG

sidente da Brenco), Fernando Arbache (Arbache
Consultoria), Nelsom Marangoni (Vice-presidente
do IBOPE), e Ingo Plöger (Presidente da IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional).
Entre os principais objetivos do ELEVA, des-

Buriti Shopping Guará atualiza suas
instalações e lança a promoção “Vaga Premiada”

taca-se o estímulo ao aperfeiçoamento contínuo
do conhecimento, a inserção do Vale do Paraíba
no circuito dos grandes encontros empresariais,
a criação de um grupo de lideranças empresariais da região, a base para o desenvolvimento
socioeconômico regional, a discussão de temas
e interesses relacionados ao presente e futuro dos
municípios da região, além da geração de oportunidades para a troca de experiências e relacionamento corporativo.
Buscando se transformar em uma plataforma
para a geração de novos negócios, fortalecer a
integração e estimular o engajamento do setor
privado em questões educacionais e
socioambientais. O segundo encontro está previsto para o dia 1 de dezembro.
Os encontros serão realizados às 19 horas, no
Teatro do Shopping Colinas, em São José dos
Campos. Mais informações pelo site
www.eleva.net.br.

ACIP traz Içami
Tiba em outubro

Divulgação

Utilização do estacionamento do shopping em Guaratinguetá dá direito do consumidor concorrer a um carro 0km

O Buriti Shopping Guará está reformando seus
acessos para facilitar a entrada e garantir a segurança de seus clientes. Com a reestruturação que
garantiu instalação de cancelas modernas, visando
facilitar a entrada e saída de veículos, uma nova
medida de cobrança será adotada.
Desse modo, a partir desse mês de agosto entrará em vigor o sistema de cobrança pelo estacionamento de veículos, onde cada ticket validado dá
direito a um cupom para concorrer a um carro zero
pela promoção “Vaga Premiada”.
A promoção é válida até o dia 20 de outubro e a
apuração será realizada no dia 21 no Buriti Shopping
Guará. O ganhador será premiado com um carro 0
km, modelo 207 da Peugeot. Para participar basta
que os clientes que utilizarem o estacionamento, ao
realizarem o pagamento de sua estadia, retirem o

cupom promocional, preencham com seus dados
pessoais e depositem na urna que estará em local
sinalizado pelo estacionamento. Com a modernização, o estacionamento permanece com o mesmo
número de vagas (1000), porém, a rotatividade de
carros estacionados ao longo do dia poderá triplicar
a quantidade de vagas disponíveis. Os valores serão: R$ 1,00 por um período de até 3 horas de permanência, mais R$ 1,00 cada hora adicional. Não
haverá cobrança quando o tempo de permanência
no estacionamento não ultrapassar 20 minutos. Além
disso, motos e bicicletas continuarão isentas do pagamento.
Atualmente, o shopping conta com uma estrutura
de 80 lojas, 16 estabelecimentos comerciais na praça de alimentação e 4 salas de cinema. Mais detalhes no site: www.buritishopping-guara.com.br.

A Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba (ACIP) realiza no próximo dia 21
de outubro mais um grande evento: palestra com Içami
Tiba. Com o título: “Quem ama educa: formando profissionais éticos”, o evento será realizado no Marinelli
Hall, localizado na Estrada Municipal Santa Curz, às
20h. O ingresso já está a venda na sede da entidade
e tem desconto especial para associados.
Médico psiquiatra, psicodramatista, colunista,
escritor de livros sobre educação familiar e escolar e palestrante brasileiro. Tiba é filho de imigrantes japoneses e formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo, em 1968. Em seguida
especializou-se em psiquiatria pelo Hospital de
Clínicas da mesma universidade. O palestrante tem
22 obras publicadas e regularmente reeditadas.
Lançado em 2002, o clássico Quem ama educa! ,
já passou de 170 edições, um verdadeiro fenômeno editorial no Brasil. Foi editado em Portugal,
Espanha e Itália e vendeu mais de 1 milhão de
exemplares, considerando a também a versão atualizada. Seu mais recente sucesso, Quem Ama,
Divulgação
Educa! Formando cidadãos
éticos chegou às livrarias no
final de 2007. A nova versão,
totalmente revista e atualizada, traz a visão do autor sobre a importância da ética na
educação. Figura entre os
dez palestrantes mais requisitados do país, com cerca
de 3 mil participações de
eventos do gênero.

