Exemplo de qualidade na
arte culinária, Belo Sabor
é destaque em Pinda

Empresários de Guará
participam de missão
comercial à China
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Vallor Urbano apresenta
projeto logístico para
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Parque Golf Club traz condomínio de alto padrão em
área nobre de Pinda

Divulgaçaõ

Aproveitando o boom da construção civil, a
C.C.G.A Administração de Shopping Ltda. dará início a um ousado empreendimento na área
habitacional em Pindamonhangaba. A empresa
prevê em breve o lançamento do Parque Golf
Club, um condomínio residencial de alto padrão
com 500 lotes de 600 a 800 metros quadrados.
Localizado às margens da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em área ao lado do futuro shopping center, o empreendimento
habitacional deve trazer para o Vale do Paraíba o
maior e melhor condomínio da região, numa região de 660 mil metros quadrados.
PÁGINA 09

Prospecto da entrada do condomínio Parque Golf Club

Carlos Marcelo Cesar

Oversound apresenta lançamento na Expomusic
Comemorando 18 anos de fundação,
a indústria Oversound Alto-Falantes instalada em Pindamonhangaba, participa de
22 a 26 de setembro da 27ª edição da
Expomusic, considerada a maior feira do
gênero na América Latina. Durante a feira,
Oversound apresentará ao público dois novos lançamentos.
PÁGINA 11

Taubaté estima
R$ 80 milhões para
expansão urbana

Divulgaçaõ

Ao lado stande da empresa
na feira realizada
em São Paulo

Experimente esta delícia!
Tel. 3522-0048

belo.sabor@bol.com.br
Trav.Justiniano Antunes, 35
Centro - Pindamonhangaba/SP

O Departamento de Planejamento de Taubaté
reuniu em uma coletiva de imprensa, jornalistas e
o atual diretor do setor, o arquiteto Antônio Carlos
Farias Pedrosa, para o esclarecimento de questões relacionadas à expansão urbana da cidade.
PÁGINA 16
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A Escolha da Profissão
(*) Tom Coelho
“Antigamente publicitário era aquele que tinha largado o curso de jornalismo.
Hoje, publicitário é o cara que largou o curso de publicidade.” (Eugênio Mohallem)
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Debate & Ideias

Uma análise do Censo de 2000
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) feita pelo Observatório Universitário indicou a correlação entre a profissão exercida e o
curso superior realizado pelos profissionais. Enquanto 70% dos dentistas, 75% dos médicos e 84% dos
enfermeiros trabalham na mesma
área em que se formaram, apenas
10% dos economistas e biólogos e
1% dos geógrafos segue pelo mesmo caminho. Exame atento de outras profissões ainda nos indicará que apenas um em cada quatro publicitários, um em cada três engenheiros e um em
cada dois administradores faz carreira a partir do título que escolheu e perseguiu. É evidente que faltam vagas no mercado de trabalho. O emprego formal acabou. Nas décadas de 1960 e 1970 o
paradigma apontava como colocação dos sonhos
um cargo no Banco do Brasil, na Petrobras ou em
outra empresa pública. Nos anos de 1980 experimentamos o boom das multinacionais e empresas
de consultoria e auditoria que recrutavam os universitários diretamente nos bancos escolares. Já na
década de 1990 o domínio de um segundo idioma,
da microinformática e a posse de um MBA eram
garantia plena de uma posição de destaque. Contudo, nada disso se aplica hoje. As grandes empresas têm diminuído o número de vagas disponíveis
e são as pequenas companhias as provedoras do
mercado de trabalho atual. Ainda assim, a oferta de
trabalho é infinitamente inferior à demanda –e, paradoxalmente, muitas posições deixam de ser preenchidas devido à baixa qualificação dos candidatos.
Assim como todos os produtos e serviços concorrem pela preferência do consumidor, os profissionais também disputam as mesmas oportunidades.
Engenheiros que gerenciam empresas, administradores que coordenam departamentos jurídicos, advogados que fazem estudos de viabilidade, economistas que se tornam gourmets. Uma autêntica dança das cadeiras que leva à insegurança os jovens
em fase pré-vestibular. Há quem defenda a tese de
que adolescentes são muito imaturos para optar por

Divulgação

uma determinada carreira. Isso me
remete a reis e monarcas que com
idade igual ou inferior ocupavam o
trono de suas nações à frente de
grandes responsabilidades, diante
de uma expectativa de vida da ordem de apenas 30 anos... O que falta aos nossos jovens é preparo. Um
aparelhamento que deveria ser ministrado desde o ensino fundamental por meio de disciplinas e experiências alinhadas com a realidade,
promovendo um aprendizado prazeroso e útil, despertando talentos e desenvolvendo competências.
Um ensino capaz de inspirar e despertar vocações.
Ensino possível, porém distante, graças à falta de
infraestrutura das instituições, programas curriculares
anacrônicos e, em especial, desqualificação dos
professores. A escola e a família devem propiciar
ao aluno caminhos para o autoconhecimento e descoberta da própria personalidade e identidade. Fornecer informações qualificadas e estimular a reflexão, exercendo o mínimo de influência possível. Muitos são os que direcionam suas carreiras para atender às expectativas dos pais, aos apelos da mídia e
da moda, à busca do status e do sucesso financeiro, em detrimento da autorrealização pessoal e profissional. E acabam por investir tempo e grandes
somas de dinheiro numa formação que não trará retorno para si ou para a sociedade. Orientação
vocacional não se resume aos testes de aptidão e
questionários. Envolve conhecer as diversas profissões na teoria e na prática. Permitir aos estudantes
visitarem ambientes de trabalho e ouvirem relatos
de profissionais sobre os objetivos, riscos, desafios e recompensas das diversas carreiras. Tomar
contato com acertos e erros, pessoas bem sucedidas e que fracassaram. Provocar o interesse e, depois, a paixão por um ofício. Precisamos voltar a
perguntar aos nossos filhos: “O que você vai ser
quando crescer?” A magia desta indagação é que
dentro dela residem os sonhos e a capacidade de
vislumbrar o futuro. Aliás, talvez também devamos
colocar esta questão para nós mesmos, pais e educadores.
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Mais uma vez, como faz todos os anos em muitos países espalhados pelo mundo, o Instituto Great
Place to Work (GPTW), divulgou, juntamente com a
revista Época, a lista das 100 Melhores Empresas
para Trabalhar.
O Great Place to Work Institute é uma empresa
de consultoria com sede nos Estados Unidos e escritórios espalhados pela Ásia, América Latina e
América Central, utilizando-se, portanto, de um
benchmark construído em 41 países. O evento no qual
ocorreu a premiação das vencedoras de 2010, aconteceu em São Paulo no último dia 16 de agosto.
Um dos maiores objetivo da pesquisa que hoje
já envolve milhares de empresas de diversos paises
é medir o grau de relacionamento entre lideranças e
suas equipes, o relacionamento de cada indivíduo
com suas atribuições e com a empresa, bem como
o relacionamento entre funcionários.
Ou seja, a definição de excelente lugar para se
trabalhar é baseada na confiança que os funcionários depositam em seus superiores, no sentimento
de orgulho e na satisfação de realizar suas tarefas e
também no bom relacionamento com os seus colegas de trabalho.
A premiação é uma honraria muito importante para
uma organização, principalmente porque dois terços da nota final é composta por perguntas, respondidas em sigilo, por seus funcionários.
Neste ano, a primeira colocação ficou com a Google.
Dentre as vencedoras, algumas possuem unidades no
Vale do Paraíba: Magazine Luiza, Plascar, Bradesco,
Embraer, Ericsson e Itaú Unibanco.
A Plascar, por exemplo, que ocupa a décima terceira posição na lista das melhores tem uma unidade fabril em Pindamonhangaba. A Magazine Luiza
que no ano passado ocupava a décima sétima posição no ranking, hoje passou para o sétimo lugar.
A lista das melhores do ano é um indicador de desempenho importante, porque permite que as pessoas que trabalham possam escolher o ambiente que
desejam atuar. Permite também, uma comparação entre as empresas e as vencedoras para que os pontos
fortes e fracos de cada uma possam ser analisados.
Outro fator, não menos importante, é mensurar
os locais de trabalho de modo que as relações existentes nas boas empresas apareçam.
O jornal ValeEmpresarial cumprimenta as lideranças e funcionários de todas as empresas vencedoras deste importante prêmio, e de modo muito especial as do Vale do Paraíba.
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As melhores empresas
para trabalhar
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Editorial
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(*) Tom Coelho é educador, conferencista e escritor com artigos publicados em 15 países.
É autor de “Sete Vidas – Lições para construir seu equilíbrio pessoal e profissional”, pela Editora
Saraiva, e coautor de outros quatro livros. Contatos através do e-mail tomcoelho@tomcoelho.com.br.
Visite: www.tomcoelho.com.br e www.setevidas.com.br.

Gestores da empresas da região
participam do Congrevap em São José
Dias 18 e 19 de novembro São José dos
Campos sediará a segunda edição do
CONGREVAP. O evento será realizado no Parque Tecnológico e a organização é de Ângela
W. Lima / Valeempregos.
Para obter outras informações basta acessar
www.congrevap.com.br. “É um congresso reconhecido nacionalmente e este ano contará
com palestrante internacional. É um evento regional e contará com a presença de gestores
de todas as indústrias do Vale - de Jacareí à
Cruzeiro. Todos foram convidados e a maioria
já confirmou presença”, afirmou a organizadora.

A programação conta com um Talk Show que
terá a mediação de Carlos Abranches e com
as presenças confirmadas de Marco Aurélio de
Castro (Gerente Executivo de RH da
Volkswagen), Eunice Batista (RH da EMBRAER),
Jorge Gomes (Gerente de RH da Apolo Tubulars),
entre outros. A primeira palestra será feita por Felipe
Cury, Presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos.
“Ainda dá tempo de sua empresa ser nossa
parceira, assista o vídeo do nosso ultimo evento, através do link: http://www.youtube.com/
watch?v=xFaRFDC7EoY.

Divulgação
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Restaurante Colinas apresenta
cardápio para empresas da região
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lanceados com a
O Restaurante Copraticidade dos servilinas, focado no setor
de alimentação indusços oferecidos.
O local atende a
trial, oferece ótima
empresas de todo o
opção para seus cliVale do Paraíba, conentes, reunindo qualitando também com
dade e acessibilidade. Com um cardápio
um restaurante com
uma deliciosa comida
diversificado, o resself-service.
taurante oferece entreO Restaurante Coga de refeições para
linas se localiza na Av.
empresas, além de
instalação de refeitório
Dr. Jorge Tibiriçá, nº
552 – São Benedito. Os
nas indústrias.
Proprietário
José
Mário,
qualifica
seu
restaurante
para
Para garantir a sainteressados nos serviatendimento a indústrias e empresas
ços oferecidos podem
tisfação dos clientes e
empresários, o restaurante reúne pratos bem ba- obter mais detalhes pelo telefone: (12) 3643-4313.

Associação de Guaratinguetá lança
curso de produção de vitrines de Natal
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A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá, em parceria com a Cielo, promove
no próximo dia 14 de outubro, a palestra Vitrine de
Natal, com o consultor Luiz Travassos. O objetivo é
orientar os lojistas na escolha de soluções de decoração e adornos de Natal, sugerindo um grande
número de recursos originais de baixo custo e de
fácil realização.
No programa serão abordados os seguintes temas: A encantadora festa do Natal, Os conceitos,
formas e cores do Natal; Localizando o Natal nos
espaços da vitrine; A comunicação de Natal mais
adequada para a sua loja; Árvores natalinas tradicionais e estilizadas; Decorações com materiais
reciclados; Decorações com materiais regionais;
Soluções originais usando os próprios produtos;
Soluções rápidas e de custo baixo para decoração

natalina; Conhecendo os principais personagens do
Natal; O uso de adesivos de vidro com temas natalinos; Cenários originais de vitrines de Natal em geral; Dicas de técnicas e materiais sugestivos para o
Natal; Apresentação das mais belas e criativas vitrines de Natal nacionais e internacionais.
O curso é apostilado e certificado. Os valores
são: de 1 a 3 participantes - R$ 30,00 cada para loja
associada e R$ 40,00 cada para lojistas não associados; acima de 4 participantes R$ 25,00 cada para
lojista associado e R$ 35,00 cada para empresas
não associadas. Empresas clientes da Cielo tem
desconto especial. As inscrições devem ser feitas
pessoalmente na Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, Rua Marechal Deodoro, 67,
Centro. Informações pelos telefones: 3128-2208/
3128-2209.

Volkswagen realizou workshop
“Progredir com Sustentabilidade” em Taubaté
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O CIESP Taubaté, que compreende 28 municípios da região, apresentou seus projetos
para um grupo de cerca de 100 empresários
que participaram da Plenária da entidade.
Foram apresentados os projetos para este
mês, entre eles estão: “Seminário de Novos
Padrões Aplicados à Contabilidade”, voltado
para câmaras municipais e prefeituras que será
realizado dia 14 de Setembro e a série de
workshops em parceria com a Cetesb.
O próximo workshop será sobre o tema “Estudos de Impacto Ambiental”, no dia 23 de setembro. Os dois eventos serão transmitidos aos
convidados pela Tv Interativa do CIESP, no
auditório de Taubaté. Outro curso apresentado
foi o Workshop de Neuromarketing, agendado
para o dia 14 de Setembro, no Buriti Shopping,
em Guaratinguetá. As inscrições podem ser
feitas pelo telefone (12) 3632-4877.
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Mesa composta por diretor e convidados
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Francine Maia

○

CIESP apresenta ações
em plenária em Cruzeiro

○

A indústria paulista continua contratando. O índice registrado em agosto (0,31%) representou saldo
líquido de 8.000 empregos, e foi a melhor variação
percentual para o mês nos últimos seis anos. Com
ajuste sazonal, a alta de 0,26% soma-se à série de
quatro resultados positivos. O acumulado de 2010 é
o melhor desde 2006, com crescimento de 7,49% de
janeiro a agosto, o que corresponde a 180 mil vagas
criadas sobre o mesmo período de 2009. “O emprego
continua crescendo na indústria do estado de São Paulo.
Porém, não na mesma amplitude experimentada em
meses anteriores, o que já era esperado em função
do primeiro trimestre acelerado”, afirmou Paulo Francini,
diretor de Economia da Fiesp/Ciesp.
2011
A projeção da Fiesp para o PIB deste ano é de
7,5%, mas Francini alerta que parte desse crescimento é reposição de 2009, que fechou em -0,2%. A
Federação aposta ainda que a economia brasileira cresça em torno de 4,7% em 2011 – o que poderia render
uma alta próxima de 7% para a atividade industrial. O
emprego, por sua vez, ficaria entre 3,5% e 4%.
Jacareí foi destaque
Segundo o estudo, 24 diretorias regionais da
Fiesp/Ciesp tiveram aumento de postos de trabalho, oito fecharam vagas e quatro ficaram estáveis.
O destaque ficou com Jacareí (2,39%), região que
mais contratou. Sorocaba aparece em segundo lugar com 1,28% positivos, seguida por Cotia, que
avançou 1,13% no período. Entre as regiões com
desempenho negativo, Santo André teve o pior resultado de agosto, com queda de 3,19%. As outras
duas regiões com maior redução de empregos foram Jaú (-1,65%) e São João da Boa Vista (-1,32%).
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Emprego na
indústria de SP crescerá
a taxa recorde em 2010
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A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté
realizou o 1º Workshop sobre Meio Ambiente “Progredir com Sustentabilidade”, no qual foram apresentados os principais projetos ambientais da
montadora e de seus fornecedores. Dirigido a autoridades, ambientalistas, pesquisadores e colaboradores convidados, o evento mostrou como as empresas estão se preparando para o futuro com total
atenção ao meio ambiente.
Segundo o diretor da Volkswagen em Taubaté,
Frank Sowade, é preciso unir forças e compartilhar
ideias para que as empresas continuem produzindo
e, ao mesmo tempo, ajudem a preservar o planeta.
“É de nossa responsabilidade atender as necessidades do consumidor, que busca cada vez mais o
acesso à mobilidade individual, mas sem comprometer os recursos necessários para as próximas
gerações. Cabe também a nós garantirmos solo, ar
e água limpos para as gerações seguintes”, explicou.
Reuso de água
Dentre os palestrantes, o evento contou com a
participação de Rogério de Almeida, diretor da EP

Engenharia, que opera o sistema de reuso de água
da Volkswagen em Taubaté. A fábrica foi pioneira no
Brasil ao implantar em 2003 tecnologia para a
reciclagem da água consumida na produção de automóveis. Com isso, além de tratar 100% dos
efluentes, a unidade reaproveita cerca de 30% do
volume água consumido, reduzindo o impacto sobre os mananciais.
O Workshop também contou com apresentações
da própria Volkswagen e dos fornecedores Takata
Petri, Dupont, Delphi e Plastic Omniun, que expuseram temas como: economia de energia, gestão
ambiental, economia de água potável, redução de
consumo e captação de água da chuva, entre outros.
Fábrica de Taubaté
A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté
emprega 5.200 pessoas e produz cerca de 250 mil
veículos por ano. A unidade foi completamente
reformulada para a fabricação do Novo Gol e do
Voyage, entre 2006 e 2008, e está posicionada entre as mais modernas operações de produção de
automóveis do Brasil.

Vale Empresarial
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No próximo dia 27 de setembro, das 9h às a reunião é coordenada pela FIESP, com apoio
18 horas, o CIESP São José dos Campos vai do CIESP.
Além das palestras, o evento contará com
sediar a reunião-palestra “Linhas de Financiamento e Editais Destinados a Inovação das In- balcões de atendimento personalizado, onde
Divulgação
as empresas participandústrias Paulistas”.
tes poderão apresentar
O evento é promovido
seus projetos de financinacionalmente, em parceamento para inovação e
ria com diversas federaesclarecer dúvidas espeções, pela Agência Brasicíficas.
leira de Desenvolvimento
Para participar do balIndustrial - ABDI, Banco
cão, a empresa deve apreNacional de Desenvolvisentar o seguinte perfil: posmento Econômico e Socisuir projetos de inovação e
al - BNDES e Financiadora
que demandem financiade Estudos e projetos FINEP que busca apremento para executá-los, possuir alguma atividade de
sentar aos empresários
pesquisa e desenvolvimendas indústrias paulistas,
to, potencial exportador e
que possuam potencial
não ter débitos com o goinovador, as principais liverno (apresentar todas
nhas de financiamento
para modernização, ampli- Almir Fernandes (CIESP) e Felipe Cury (ACI) as negativas).
O auditório do CIESP em São José dos
ação e inovação de suas empresas, esclarecendo as condições necessárias para utiliza- Campos localiza-se na Avenida Tivoli, 563, Vila
ção destes recursos. No estado de São Paulo Betânia.
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BNDES e Finep apresentam linhas de
financiamento no CIESP em São José

De olho no mercado infantil, Magic Feet
abre loja no CenterVale Shopping

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

Perguntas fundamentais que todo líder deve saber
Autor: Chris Clarke Epstein
Editora: Campus
O objetivo de fazer perguntas é obter respostas. Líderes fazem perguntas para coletarem informações, compreenderem motivações
e descobrirem problemas. As perguntas feitas
e respondidas no local de trabalho podem revelar emoções, descobrir novos enfoques e
aumentar a eficiência. Todos esses resultados
desejáveis presumem uma só coisa – que alguém realmente obteve respostas para as
questões indagadas. Obter boas respostas a
perguntas tem a ver com a habilidade de quem
indaga. Este livro mostra aos líderes como
questionar e atingir resultados.
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Check – List dos Líderes
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A disciplina para atingir resultados
Autores: Ram Charam e Larry Bossidy
Editora: Campus
O objetivo de fazer perguntas é obter respostas. Líderes fazem perguntas para coletarem informações, compreenderem motivações
e descobrirem problemas. As perguntas feitas
e respondidas no local de trabalho podem revelar emoções, descobrir novos enfoques e
aumentar a eficiência. Todos esses resultados
desejáveis presumem uma só coisa – que alguém realmente obteve respostas para as
questões indagadas. Obter boas respostas a
perguntas tem a ver com a habilidade de quem
indaga. Este livro mostra aos líderes como
questionar e atingir resultados.
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Quem colabora com o “Eu Recomendo”
desta edição é o executivo Ricardo Moreira
Ussier, diretor responsável pelas operações
da fábrica de velas Santa Maria.
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Eu Recomendo

Nova no mercado de franchising, a Magic
Feet, especializada em produtos infantis como
tênis, sandálias, botas e acessórios, chegou
ao Brasil em 2008 e inaugurou em São José
dos Campos a sua terceira unidade. O plano
de expansão através do sistema de franchising
planeja, até o final de 2010, a abertura de mais
3 lojas.
A abertura desta loja faz parte do projeto de
revitalização iniciado pelo shopping este ano,
que apresenta ainda outros 10 negócios que
serão inaugurados nos próximos meses.
“Nosso projeto é nacional, com abertura de
lojas em Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Maceió, entre outras capitais, além do
interior do estado de São Paulo, explica Mazhar
Obeid”, executivo responsável pela expansão
da rede.
A rede faz parte do Grupo Authentic Feet,
detentor de outras duas redes do segmento
calçadista, o que possibilitou perceber carências nesta fatia infantil e também a movimentação financeira que este público pode agregar
numa marca.
As explicações para a aposta numa marca
específica para atendimento e produtos de crianças de 0 a 12 anos, são diversas, dentre as
quais, possibilitar aos consumidores o confor-

to e acesso a estes produtos em Shopping
Centers, uma vez que a maior parte de distribuição de varejo estão em lojas de rua , além
da possibilidade para os principais fornecedores de terem acesso a uma rede de perspectiva de crescimento nacional,ou seja, um grande número de portas para este nicho de mercado.
“Nossas lojas seguem um padrão diferenciado no visual, no ambiente otimizado de aspecto clean sugestivo, nos produtos de excelente qualidade das melhores marcas mundia i s c o mo A d i d a s , Ni k e , P u ma , Co n v e r s e ,
Reebok, Asics, Klin, Pampili, Bibi, e no atendimento totalmente personalizado para os pais
e crianças, que cada vez mais determinam o
momento e o produto a ser comprado, devido
ao grande número de canais de comunicação
acessíveis a elas”, comenta Adriano Salum.
O investimento inicial de um franqueado da
Magic Feet, sem contar o ponto comercial que
varia de um local para o outro, é a partir de
550 mil reais, com o retorno de previsto de 36
meses, em cidades com população acima de
300 mil habitantes tendo as lojas de 50 a 70
m2.A perspectiva de faturamento mensal de
uma loja pode variar em torno de 10 a 15 % de
lucro.
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Dia das Crianças

Associações Comerciais e shoppings esperam
crescimento nas vendas de brinquedos na região
Entre as melhores datas do comércio varejista, o Dia das Crianças é aguardado com muito otimismo pelos lojistas, comerciantes e empresários da região.
Divulgação

Procura por brinquedos vem
aumentando nas lojas e
comércio do Vale do
Paraíba

Proximidade da comemoração do Dia das Crianças faz procura aumentar no comércio

Taubaté Shopping Center
Segundo Adriano Capobianco, coordenador
da AD Shopping, a administradora do Taubaté
Shopping, até o dia 12 de outubro é estimado
um crescimento de 20% nas vendas. Os presentes mais solicitados devem ser brinquedos,
eletrônicos, vestuário, artigos esportivos e calçados.
As pesquisas da Alshop (Associação dos
Lojistas de Shopping Centrer) e do setor de
brinquedos apontam para um crescimento de
16% em relação ao mesmo período do ano
passado.
Para Adriano, a expectativa de um crescimento maior no Taubaté Shopping se justifica.
“Estamos vivendo um bom momento da economia local, além da que ocorre no Brasil como
um todo. Além disso, em momentos de maior
demanda, em razão do Taubaté Shopping ter
maior diversidade em seu mix de lojas, o crescimento de vendas é sempre acima da
média,”afirma Adriano.

Comércio de Taubaté estima aumento de 9% em relação a 2009
O Dia das Crianças está sendo aguardado
com otimismo pelos empresários de Taubaté.
A Associação Comercial e Industrial de Taubaté
(ACIT) espera um aumento de 9% em relação
ao mesmo período de 2009.
Uma pesquisa encomendada pela entidade
ao Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais
(Nupes), da Universidade de Taubaté, realizada neste ano, mostra que o Dia das Crianças é
o responsável pelo segundo maior volume de
vendas entre as cinco datas especiais do ano,
perdendo apenas para o Natal. As datas que ficam
atrás do Dia das Crianças são o Dia das Mães, Dia
dos Namorados e o Dia dos Pais.
Os produtos mais vendidos até o dia 12 de Outubro devem ser brinquedos, eletrônicos, vestuário,

calçados e artigos esportivos. A expectativa é que
o setor de eletrônicos continue crescendo, impulsionado pelos games, máquinas fotográficas digitais
e aparelhos de mp3. Apesar disso, os brinquedos
não serão ameaçados na liderança dos presentes mais pedidos.
Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) mostram que o
setor teve um crescimento de 9% em 2009, com
relação ao ano anterior. A Abrinq estima cerca
de 1.100 lançamentos nas prateleiras até o dia
12 de Outubro. Para vender mais,
os fabricantes de brinquedos devem reduzir a maior faixa de preços de brinquedos disponíveis no mercado, produzindo 22% dos produtos entre R$ 11,00 e R$ 20,00, contra 20,3%

entre R$ 21,00 e R$ 30,00 em 2009.
Esses indicadores somados aos índices
constantes de crescimento do comércio local,
sustentados pela estabilidade econômica e a
melhora na concessão de crédito ao consumidor, fazem a Associação acreditar em um crescimento nas vendas do Dia das
Crianças, em relação ao mesmo período de
2009. “No ano passado, quando o mercado estava menos otimista do que hoje, esperávamos um
crescimento de 8%, sustentado pela recuperação
do mercado a o aumento da confiança na economia. Neste ano, com a consolidação dos índices
positivos, podemos acreditar em 9% de crescimento para o Dia das Crianças”, afirma Sandra
Morales, Presidente da ACIT.

São José aposta em 22% de aumento de vendas no Dia das Crianças
O Dia das Crianças 2010 terá um amento de
22% em relação as vendas do ano anterior. É
um número significativo, já que em 2009 o aumento de vendas foi de 9%. Segundo pesquisa realizada pelo centro de estatísticas da ACI
(Associação Comercial e Industrial) de São
José dos Campos nos dias 9 e 10 de setembro, os empresários se mostram otimistas, pois

94% deles acreditam que as vendas serão melhores ou iguais as do ano passado.
Quanto aos preços dos presentes mais procurados, 65% dos lojistas esperam vender produtos de até R$ 100, 11% de R$ 101 a R$ 200 e
12% acima de R$ 200.
Dentre os presentes mais vendidos destacam-se brinquedos, celulares, eletrônicos e

vestuário. O presidente da ACI, Felipe Cury, diz
que as vendas vêm aumentando gradativamente
devido a ausência da crise, que assombrava
os anos anteriores. “São José dos Campos é
um pólo de desenvolvimento, o comércio e os
shoppings estão acompanhando este avanço
da cidade, sempre buscando novas estratégias para o crescimento comercial”, afirma.
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Divulgação

Fachada da empresa em Taubaté

Aproveitando a boa fase do mercado imobiliário
o Taubaté Shopping oferece a seus clientes a oportunidade de ter a casa do sonho ou optar bom m
bom investimento.
De 20 a 26 de setembro, o 3º Mega Feirão MRVINMOB irá ocupar uma área de 200 metros quadrados na Praça de Eventos oferecendo casas e apartamentos de 1,2,3 e 4 dormitórios, buscando atender a toda gama de interessados em adquirir um
imóvel.
Cerca de 800 unidades estarão disponíveis e os
clientes terão à disposição, além dos corretores,
despachantes para simulação e montagem de processos de financiamentos. O evento terá apoio da
Caixa Econômica Federal que estará dando suporte
com foco no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3º Mega Feirão MRV-INMOB
é sucesso no Taubaté Shopping

Temporada Primavera-Verão 2011 já está
de portas abertas no Shopping Colinas

Divulgação
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DANIEL MACHADO
é advogado, sócio do
escritório GODOI E
MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
Diretor da Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba ACIP, Coordenador da
Comissão de Direito
Empresarial da 52ª.
Subseção da OAB/SP
em Pindamonhangaba
E-mail de contato:
daniel.machado@godoimachado.com.br
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Com a crescente demanda no ramo da construção civil, muitos questionamentos surgem acerca dos
Contratos de Construção.
É importante saber que qualquer Instrumento
Particular de Contrato deve possuir: 1- Agente Capaz; 2- Objeto Lícito, possível, determinado ou
determinável e; 3- Forma prescrita ou não defesa
em Lei.
Saindo um pouco do lado técnico,
exemplificamos dizendo que: nada adiantará se
você acordar ou contratar com um menor de 16 anos
a compra de um bilhete de jogo do bicho, porque o
menor não é capaz de realizar negócio jurídico e o
objeto do Contrato não é lícito, pois se trata de jogo
de azar que é uma contravenção/crime.
Atualmente o Instrumento Jurídico mais utilizado
no meio da Construção Civil é o Contrato por Empreitada, que pode ser apenas de mão-de-obra ou
mista, nessa ultima onde o empreiteiro é responsável pela construção e pelos materiais empregados
na obra, o Contrato de Empreitada também possui
características de poder ser negociado na esfera
privada ou pública.
Através do Contrato de Empreitada encontramos
uma forma de registrar no papel tudo o que fora tratado verbalmente pelas partes, a qualidade do material, o prazo de entrega e conclusão dos trabalhos, as garantias inerentes ao seu objeto, normas
internas de medicina, segurança do trabalho e responsabilidade socioambiental (caso em que a contratante é uma empresa), possíveis penalidades por
descumprimento de uma ou outra parte, situações
de desequilíbrio econômico do Contrato, aumento
de carga tributária, formas de pagamento e reajuste,
paralisações por chuvas, entre outros diversos tópicos que norteará possíveis discussões futuras.
Certos também que um Instrumento de Contrato
bem elaborado, e frise-se: antes do início de qualquer obra, evita aborrecimentos de ambos os lados, economiza tempo e dinheiro em discussões
intermináveis sobre, entre outras, a qualidade do que
fora executado ou empregado na obra, casos que
acabam muitas vezes na esfera judicial ou em juízos
arbitrais.
Não importa se sua obra é de pequeno ou grande porte, se está construindo uma casa ou uma Indústria, se você é ou não construtor, o que importa
é que se você tem um Instrumento Jurídico bem elaborado, ele vai garantir que seus direitos ou deveres oriundos do negócio transacionado, sejam cumpridos.
Em nossa próxima contribuição escreveremos
sobre a importância do acompanhamento jurídico em
obras de construção civil e infra-estrutura. Boa leitura a todos!
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Direito Empresarial

O lançamento da campanha Primavera / Verão
2011 do Shopping Colinas de São José dos Campos aconteceu no último dia 22 de setembro com a
presença especial da consultora de moda Danielle
Ferraz que realizou a palestra “Tendências Primavera-Verão 2011” para clientes preferenciais indicados
pelos lojistas.
Na ocasião, foram abordados temas como tendências, comportamento, estilos baseados em distintos perfis e atendimento diferenciado aos clientes. Danielle falou também sobre a importância da
imagem das equipes que atuam nas lojas para reforçar o conceito da marca diante dos clientes.
No dia 23 de setembro, a consultora voltou ao
Shopping Colinas para promover uma apresentação
especialmente para lojistas e funcionários. A iniciativa objetiva preparar os profissionais do Shopping
para auxiliar os clientes no momento das compras,
apoiando a construção do estilo de cada consumidor.
Danielle Ferraz é jornalista e consultora de moda.
Iniciou sua carreira em 96 na Editora Abril, empresa
para a qual continuou a colaborar após a abertura do
seu próprio escritório, em 2000 — ano em que ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Colaborou para
as principais editoras e emissoras de TV do país.
Estendeu sua consultoria para a publicidade, atendendo a shoppings e grandes empresas como
Avon, MOB, Ford Models, Pernambucanas
e Pettenati, entre outras. Foi docente do Senac
Moda.
Juntamente com as palestras, o Shopping Colinas lançou a campanha institucional Primavera/ Verão 2011. Com o slogan “Vista novas sensações”, o
Shopping evidencia as tendências da nova estação
nas peças publicitárias, explorando as cores quentes e cítricas, que reproduzem a alegria e irreverência

Fachada do Shopping Colinas, em São José

do momento.
Serão produzidas três diferentes peças, apresentando as mensagens “Um novo estilo de vida vai
contagiar você”, “Novidades que vão fazer a sua
cabeça e a deles” e “Peças para todos os estilos.
Inclusive o seu”.
O Shopping Colinas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às
20h. A Praça de Alimentação abre a partir das 11h
aos domingos. Situado na Av. São João, 2.200, o
shopping possui 2.000 vagas de estacionamento e
uma ampla infraestrutura de serviços como ambulatório, fraldário, correio, caixas eletrônicos e banca
de jornais. O estacionamento é gratuito nas primeiras duas horas. Telefone (12) 3924-4200.

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

3648-4252
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Empreendedorismo

Belo Sabor é exemplo de qualidade na arte culinária
Cida Garuffe

Tudo começou quando surgiu uma oportunidade
de fabricar tortas em casa para revender para uma
amiga. No início, tudo era feito de forma artesanal,
com muito improviso, porém faltava equipamento
adequado para fabricação.
Aos poucos, as tortas fizeram sucesso e seus
responsáveis perceberam que era necessário investir em máquinas para fabricação, objetivando aumentar a capacidade de produção. Logo chegaram os
primeiros equipamentos, como: cilindro, forno industrial e outros.
Considerado
um
exemplo
de
empreendedorismo, essa história é hoje uma agradável e saborosa realidade. Iniciando seus trabalhos em outubro de 2009, a Belo Sabor completa
seu primeiro aniversário e hoje é referência em qualidade e sabor na confecção de salgados caseiros.
Sob o comando dos empresários Andréa Cássia
de Souza Belo e Edivaldo Alves Belo, a empresa
vem se consolidando no mercado e no início deste
ano tranferiu suas instalações para uma sede maior.
“Quando ainda estava trabalhando em casa fiz
uma pesquisa e percebi que o mercado estava caCida Garuffe

Moderno e
atualizado
maquinário
garantem a
qualidade e
padrão dos
salgados e
tortas da Belo
Sabor

Empresária
Andréa
Cássia de
Souza Belo

rente de fornecedor de salgados, e resolvi entrar
nessa área produzindo salgados e tortas congeladas”, conta Cássia.
Segundo ela a intenção não era produzir alimentos de forma artesanal, e dessa forma a empresa
decidiu investir em máquina formadora para salgados. “Desta maneira poderia ter uma capacidade de
produção grande, e o meu desafio passou a ser
produzir um produto através de máquinas sem perder o sabor de salgados caseiros”, comentou.
Atualmente a empresa é especializada na produção de salgados congelados, para atender os
mais diversos ramos da alimentação, tais como:
supermercados, padarias, restaurantes, entre outros.
A Belo Sabor dispõe de atendimento personalizado através de uma equipe de vendas capacitada,
devidamente treinada para oferecer suporte de pósvenda aos clientes e consumidores finais.
“Trabalhando com
máquina formadora conseguimos produzir em
escala industrial sem
perder as características
que um bom produto
caseiro tem”, ressaltou
Cida Garuffe

Empresária Cássia e suas colaboradoras que atuam na Belo Sabor

a empresária.
Segundo ela, o diferencial da Belo Sabor está
no controle de qualidade, através do trabalho com
matéria prima selecionada e aprovada e com o desenvolvimento de procedimentos na elaboração de
todos os produtos. O processo é finalizado com
muita atenção no armazenamento e transporte, conseguindo conservar a qualidade do produto
inalterada.
Para obter outras informações sobre a Belo Sabor, entre em contato pelo telefone: (12) 3522-0048,
e-mail: belo.sabor@bol.com.br ou no endereço Travessa Justiniano Antunes, 35, Centro Pindamonhangaba/SP.
Cida Garuffe

Máquina formadora prepara os salgados
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Mercado imobiliário em Pindamonhangaba aquece
com empreendimentos para todas as classes
De olho na geração de empregos, fortalecimento do comércio e na chegada de novas empresas, Pindamonhangaba assiste atualmente a
um verdadeiro aquecimento do setor imobiliário. O setor de construção civil é um dos que mais abrem postos de trabalho e aquecem a
economia do município - situação gerada pela melhoria de renda das pessoas e pelo aumento da população.
Divulgação
Divulgação
guns em áreas de fácil visualização, como o Reserva dos Lagos - um amplo condomínio às margens
da avenida Nossa Senhora do Bonsucesso - onde
foram oferecidos 280 lotes e, em poucos dias, a
maioria dos terrenos foi negociada.
O sucesso também é esperado em outros
loteamentos, como o Moema Ville (129 unidades proximidades com a Nossa Senhora do
Bonsucesso), e até mesmo os condomínios tradicionais da cidade partem para a expansão, como por
exemplo, o Colonial Village que pretende negociar
Inmob e MRV constróem apartamentos no Santana
Empreendimento da Marcondes César, no Santana
196 terrenos e o Real Ville 2 que colocará À dispoPindamonhangaba, com o aumento na renda das
A expansão do segmento de construção civil é sição do mercado mais 89 lotes.
notória com canteiros de obras em unidades
Outros projetos em fase de execução são: pessoas, a geração de empregos, as novas emhabitacionais espalhados por todos os cantos da Esplendore (248 imóveis - entre Real Ville e presas e o momento do município. Lideramos
cidade.
Araretama) e o Flamboyã (600 unidades - continua- crescimento na arrecadação de ICMS, somos
destaque na criação de postos de trabalho, teÓrgão responsável pela análise e aprovação dos ção do Mombaça).
imóveis, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Além deles, na região de Moreira César a oferta mos destaques nos indicadores sociais e somos
de Pindamonhangaba confirma os dados e atribui o também é grande com o Recanto do Valle da cons- uma cidade com qualidade de vida - tudo isso
êxito do setor à organização da cidade, referenciada trutora Vallor Urbano (às margens da SP-62 - com motiva o investidor e é atraente para as pessoas
por um Plano Diretor que dá os rumos do cresci- 400 lotes na 1ª etapa e sucesso de vendas) e o que já vivem aqui e seduz pessoas de fora a virem
mento ordenado.
Araguaia (1.125 terrenos - próximo ao Vale das para a cidade”, afirmou o prefeito João Ribeiro.
Habitação popular
O conjunto de ações que contribuem para o pro- Acácias).
Segunda
a
Prefeitura
Municipal, o setor de Hagresso de Pindamonhangaba vem estimulando as
Apartamentos
construtoras e empresas de financiamento a investiA construção de blocos de apartamentos e gran- bitação de Interesse Social também é destaque
rem na cidade. Além dos imóveis, que estão à ven- des prédios é outra tendência de Pindamonhangaba. na cidade. Moreira César deve receber cerca de
da até o final do ano, milhares de terrenos, casas e Dentre vários projetos aprovados na Prefeitura, al- 200 apartamentos para o CDHU Azeredo e outros
apartamentos serão colocados à disposição dos in- guns são mais fáceis de serem exemplificados nes- 200 vão para o bairro do Araretama. Além disso,
teressados.
te texto devido ao fato de pertencerem a grupos ou outras empresas negociam a construção de mais
Os empreendimentos
construtoras conhecidos por grande parte das pes- habitações de interesse social - como é o caso
do ‘Liberdade’ - onde a Prefeitura está construinPara ter uma idéia do aumento do setor soas.
habitacional, alguns loteamentos foram lançados reNa região do Santana, por exemplo, o Reflora do mais 580 casas.
centemente e restam poucas unidades à venda. Al- (Altos de Santana) contará com 200 apartamentos e
Divulgação
Divulgação
a empresa estuda a aquisição de novas áreas. O
mesmo acontece com a MRV (que lançou 128 imóveis e vai comprar novas terras). Com a Marcondes
César, a situação é semelhante, pois ela está construindo prédio para apartamentos e negociou novos
locais. Também no bairro do Santana (Av. General
Júlio Salgado) já foram iniciados o Grand Imperial
com apartamentos de 2 e 3 dormitórios.
Em um sistema mix (casas e apartamentos), o
Casói (próximo à KTE - ao lado do Palmeiras - contará com 152 unidades).
“É reflexo direto do crescimento de
Altos de Santana segue a todo vapor
Reserva dos Lagos: ainda com lotes disponíveis

Com o apoio da Fibria, Viveiro Municipal de Jacareí
ganha um Núcleo de Educação Ambiental
Foi inaugurado em Jacareí, o Núcleo de Educação Ambiental do Viveiro Municipal construído
pela Prefeitura Municipal em parceria com a Fibria.
A ação aconteceu por conta de um compormisso
assumido pela empresa para a compensação
ambiental pela instalação de um turbogerador na
empresa.
O núcleo abrigará educadores ambientais e
técnicos da Secretaria de Meio Ambiente que trabalham com os projetos de arborização e intervenções urbanas. O local será utilizado para oficinas, palestras e eventos. A construção aproveita
a beleza do Viveiro com janelas de vidros que
parecem verdadeiras pinturas por conta das ár-

vores no entorno do espaço.
O Viveiro possibilita que Jacareí tenha belezas naturais preservadas bem no coração da cidade. É um fragmento da Mata Atlântica com paubrasil, jequitibá e palmeira ateleia. Essas árvores
de diversas espécies formam as trilhas dentro do
Viveiro Municipal, num espaço de 600 mil metros
quadrados. O evento de inauguração inclui um
passeio rápido pelo local para que as pessoas
conheçam melhor o espaço.
Para agendar as visitas monitoradas as escolas e os grupos de terceira idade devem entrar
em contato com o Viveiro Municipal. Mais informações: (12) 3953-3917. O Viveiro fica na rua

Theófilo Teodoro Rezende, 39 – Campo Grande.
Sobre a FIBRIA
A Fibria possui capacidade produtiva de aproximadamente 5,4 milhões de toneladas anuais de
celulose. 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 milhão de hectares, dos
quais 393 mil são destinados à preservação permanente.
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Parque Golf Club traz condomínio
de alto padrão em área nobre de Pinda
Carlos Marcelo César/AgoraVale

Seguindo o boom da construção civil, a C.C.G.A
Administração de Shopping Ltda. dará início a um
ousado empreendimento na área habitacional e prevê em breve o lançamento do Parque Golf Club, um
condomínio residencial de alto padrão com 500 lo-

Divisão dos lotes já projetada

tes de 600 a 800 metros quadrados.
Localizado às margens da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em área ao lado do futuro
shopping center, o empreendimento habitacional
deve trazer para o Vale do Paraíba o maior e melhor
condomínio da região, numa região de
660 mil metros quadrados
O projeto do Parque Golf Club traz
além dos lotes residenciais a maior área
arborizada com cerca de 1200 mudas
de ipês que integrarão um audacioso
bosque que contempla ainda três lagos, qudra de tênis, campo e clube de
golf, parque aquático, sauna, play
ground e uma completa área de lazer
para ser desfrutada por condôminos e
futuros sócios.
A entrada do empreendimento prevê ainda estabelecimentos comerciais como padaria, drogaria e conveniências.
Sobre a CCGA
Conhecida por sua tradição e confiança no ramo de construção civil, a
CCGA tem a experiência consolidada
em construção de casas populares na
região de Amparo, Araraquara,

Piracicaba, Campinas e Americana. No segmento de
condomínio de alto padrão, a empresa é responsável por um exemplar empreendimento em Sorocaba.
“Ainda temos experiência em construções públicas como creche na cidade de São Pedro (SP) e
outros próprios na capital paulista e Jundiái (SP).
Atualmente, estamos finalizando a construção de uma
moderna sede da Polícia Federal em Piracicaba”,
afirmou o responsável Carlos César Gomes André.
Ainda sobre esse complexo que será viabilizado
na entrada da cidade, a área contempla ainda a criação de um condomínio empresarial (na área localizada ao lado do distrito industrial Dutra). No local,
estão projetados 77 lotes de 500 metros quadrados
para a área comercial, devendo portanto o condomínio comercial e residencial fazer divisa com o futuro shopping Center.
Carlos Marcelo César/AgoraVale

Portaria do condomínio residencial em construção

Página 10

Unidades do Senac da
região divulgam cursos
para o último semestre
As unidades do Senac do Vale do Paraíba estão
divulgando a relação de cursos para a população
da região. Vale a pena conferir.
SÃO JOSÉ
O Senac São José, localizado à rua Saigiro
Nakamura, 400 – Vila Industrial / Tel. (12) 2134-9000,
está com vagas abertas para os seguintes cursos:
Decoração Prática:
Data: 24/9 a 10/12, sextas-feiras
Horário: das 18 às 22h30
Valor: R$ 615 (a vista ou parcelado em 4 vezes)
Técnicas Básicas de Gastronomia:
Data: 24/9 a 3/12, sextas-feiras e sábados
Horário: das 8 às 12h30
Valor: R$ 1.031 (1 parcela de R$ 149,00 e mais 6
parcelas de R$ 147,00)
Camareira – Técnicas de Trabalho
Data: 27/9 a 20/12, segundas-feiras
Horário: das 8 às 12 horas
Valor: R$ 262 (a vista ou parcelado em 2 vezes)
TAUBATÉ
Localizada à Rua Nelson Freire Campello, 202
– Jardim Eulália e atendendo pelo telefone (12) 21256099, a unidade do Senac Taubaté está oferecendo os cursos:
Exportação – Rotinas e Procedimentos:
Data: de 25/9 a 27/11, sábados
Horário: das 13 às 17 horas
Valor: R$ 274 (parcelado em 3 vezes)
Tortas e Quiches:
Data: de 28/9 a 5/11, terças e quintas-feiras
Horário: das 19 às 22 horas
Valor: R$ 212 (parcelado em 2 vezes)
Preparo de pães caseiros:
Data: de 5/10 a 7/10, terça, quarta e quinta-feira
Horário: das 14 às 17 horas
Valor: R$ 220 (parcelado em 2 vezes)
GUARATINGUETÁ
A unidade do Senac Guaratinguetá, localizada
à Av. Dr. João Baptista Rangel de Camargo, 50 –
Centro / tel. (12) 2131-6300 apresenta os cursos:
Recrutamento e Seleção:
Data: de 25/9 a 16/10, sábados
Horário: das 9 às 13 horas
Valor: R$ 218 (parcelado em 2 vezes)
DBA Oracle 11g – Módulo 2:
Data: de 25/9 a 27/11, sábados
Horário: das 13 às 17 horas
Valor: R$ 875 (parcelado em 5 vezes)
Técnicas de Chefia e Liderança:
Data: de 27/9 a 11/10, segunda a sexta-feira
Horário: das 19 às 22 horas
Valor: R$ 218 (parcelado em 2 vezes)
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Faculdades da região promovem
eventos para orientação vocacional
Com o objetivo de atrair a atenção dos futuros universitário da região, faculdades e universidades do Vale do Paraíba estão investindo em realização de feiras de orientação vocaional.
A intenção é esclarecer as dúvidas dos estudantes num momento delicado de escolha da profissão.
Fernando Candelária/UNITAU
vestibulandos. “Esse evento oferece uma grande
possibilidade de todo o público participante ter um
contato real com o universo das profissões e isso é
muito importante para o vestibulando nesse momento
da escolha profissional”, ressaltou.
FAPI
A FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba) realiza, entre os dias 6 e 7 de outubro, a “1ª Feira de
Orientação Vocacional”. O evento será das 14h às
21h, com palestras e exposições sobre os cursos
oferecidos pela faculdade, que incluem as áreas de
ciências humanas, exatas e biológicas.
Na área de humanas, as pessoas podem receber informações sobre os cursos de Administração,
Pedagogia (Licenciatura), Teologia, Recursos HumaProfessor Pasquale Neto faz palestra em Taubaté
nos e Logística. Já na parte de exatas, as orientaUNITAU
ções vão para Tecnologia em Processos Químicos,
Mais de 4.500 estudantes de todo o Vale do Tecnologia em Automação Industrial, Sistemas de
Paraíba participaram da 5ª edição do “Acerte o Pas- Informação e Engenharia de Produção. Para os inteso”, Feira de Orientação Profissional gratuita promo- ressados na área de biológicas, Odontologia, Nutrivida pela Universidade de Taubaté (UNITAU) entre ção, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Educaos dias 14 e 15 de setembro no complexo da Juta. ção Física são os cursos disponíveis.
O evento é considerado o maior na área de oriA FAPI oferece também a possibilidade de visientação profissional do Vale do Paraíba e um dos tas agendadas para quem deseja conhecer os curmaiores do Estado de São Paulo e contou com sos técnicos, graduação e pós-graduação; particiestandes e espaços para apresentações de cerca pação em eventos de instituições ou escolas e conde 40 carreiras das áreas de Ciências Exatas, Ciên- vênios, como bolsas de estudo e descontos atracias Humanas e Biociências.
vés de instituições publicas ou privadas.
Destaca-se as atividades interativas, workshops
A “1ª Feira de Orientação Vocacional” acontece
de redação, de inglês e de orientação profissional, no Centro Clínico, Rua Marechal Deodoro da Fonseapresentações culturais de música e de peça teatral ca, nº 316 – Centro. Para agendar vistas, entre em
sobre profissões, atividades esportivas e palestras contato pelo e-mail comunicacao@fapi.br. Participados professores Pasquale Cipro Neto, da TV Cultu- ção em eventos pelo telefone do Departamento de
ra, e Pachecão, um dos precursores do estilo aula- Comunicação (12) 3648-8323.
Fernando Candelária/UNITAU
show no País.
“O Acerte o Passo deste ano superou as nossas
expectativas e foi muito bem recebido pelo público,
que prestigiou todas as atividades e pôde conhecer mais sobre as profissões e sobre como é o dia
a dia dos estudantes na Universidade”, afirmou a
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes, Pró-reitora Estudantil e presidente da Comissão Permanente de
Seleção Acadêmica (Copesa) da UNITAU, responsável pelo evento.
Destaque do primeiro dia do evento, o professor
Pasquale conversou com o público sobre as principais dicas para elaborar uma boa redação e destacou a importância do Acerte o Passo para os

iPhone 4 da TIM é sucesso de venda na região
Márcio Bruno

Poucas horas após o
início da comercialização
do esperado iPhone 4, a
TIM já contabilizava mais
de mil aparelhos vendidos. As lojas iniciaram a
venda em meados de
setembro em nove estados do País, e as filas
nesses locais já se formavam desde o início da
noite. Na imagem, o fotógrafo Márcio Bruno registrou momentos de espera em uma loja da capital.
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Feiras & Negócios

Oversound comemora 18 anos e apresenta
lançamento na Expomusic em São Paulo
Comemorando 18 anos de fundação, a indústria Oversound Alto-Falantes instalada em Pindamonhangaba participa de 22 a 26 de setembro
da 27ª edição da Expomusic, considerada o maior e mais significativo evento do segmento na América Latina. Durante a feira,
onde a empresa participa desde sua fundação, a Oversound apresentará ao público os seus dois novos lançamentos.
Divulgação
radores diretos e vem se
Nd 3850-Ti
Com desing moderno e
consolidando em referênfuncional, o Nd3850 é um
cia na indústria nacional de
driver de compressão com
alto-falante, atendendo o
domo de titânio, que apremercado local e até intersenta suspensão em polinacional com produtos exéster e bobina com fio
portados.
CCAR com excelente deSobre a Expomusic
sempenho e resposta de
O evento acontece no
frequência linear. O driver utiExpo Center Norte, em São
lizar conjunto magnético de
Paulo e vai abrigar 200 expoalta performance com imã de
sitores de instrumentos musineodímio que garante um elecais, acessórios e iluminação,
Colaboradores
da
Oversound
em
Pindamonhangaba,
que
há
18
anos
é
referência
do
segmento
vado fator de força. O lançatrazendo as marcas mais remento apresenta ainda duas opções de garganta.
levantes
do
País
e
do
mundo,
reunidas em uma área
caixas acústicas profissionais.
Linha LA
A linha Insanno é outro grande sucesso da de 15 mil m². Durante os cinco dias da feira, músiOutra novidade da Oversound é a linha LA empresa, que traz sistema de mini trios e trios cos, lojistas, empresários do setor de áudio, mídias
que dispõe de três modelos especiais de alto- elétricos, sendo recordistas na categoria em geral e até estabelecimentos de ensino do País
falante de 8, 10 e 12 polegadas que atuam na pancadão livre.
se voltam para a feira.
faixa de médio a grave. Trata-se de uma linha
A expectativa desta edição é de aquecimento
Sobre a empresa
criada para superar padrões internacionais de
F u n d a d a e m 1 9 9 2 e i n s t a l a d a e m graças à vigência da Lei 11.769, que altera a Lei de
qualidade, parâmetros e resposta de freqüên- Pindamonhangaba desde 2005, a Oversound Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Com essa
cia, atendendo as exigências do mercado de tem como foco o aprimoramento da qualidade modificação, a música passa a ser o único conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, na disciplina de
Divulgação de seus produtos e a eficiência dos serviços. Atualmente a empresa investe em Artes. Não por acaso, o mercado já se prepara para
gerenciamento sustentável de recursos atender a demanda por instrumentos musicais e
naturais e em novas tecnologias que res- acessórios. Depois de faturar R$ 555 milhões em
2009, o setor deve chegar a R$ 610 milhões até o
peitam o meio ambiente.
Com o slogan “Sinta a música”, a em- final deste ano.
É diante desse cenário que o segmento aposta
presa conta atualmente com 120 colaboCarlos Marcelo César
na Expomusic para abastecer um mercado que até
o próximo ano deve se preparar para absorver a
demanda de dezenas de milhões de alunos da educação básica por instrumentos musicais. O evento é
considerado termômetro de um mercado que até
2011 deve alcançar um faturamento de R$ 700 milhões por conta da implantação da lei. Participam
do evento ainda as empresas do Vale do Paraíba:
Fachada empresa localizada no Feital em Pinda
Feeling Estruturas (Taubaté) e Alutentes (Pinda).
Carlos Marcelo César

Feeling de Taubaté também participou da Expomusic

Carlos Marcelo César

Alutent de Pinda presente em mais uma edição do evento
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Emprego é Notícia
ANALISTA DE R&S – Pinda e São José
Experiência em Recrutamento e Seleção, aplicação e correção de testes psicológicos, elaboração de laudos e pareceres, entrevistas, dinâmicas
de grupo e contato com cliente.
Formação em Psicologia, com CRP ativo.

ANALISTA FISCAL
Formação superior em Adm. De Empresas, Contabilidade ou áreas afins.
Conhecimento em Livros Fiscais, Obrigação
Principal e Acessória, Notas Fiscais de Serviços,
Faturamento e Recebimento, Legislação Fiscal
Conhecimento intermediário em informática e no
Sistema Microsiga
Conhecimentos avançados em Sped Fiscal e
Sintegra.

ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR
Conhecimento na área de Compras e Importação, conhecimentos em Excel e BOM (nível
avançado), Inglês avançado (será entrevistado em
inglês), conhecimento em Access e VBA (desejável)

ANALISTA DE PROCESSOS
Conhecer processo de fabricação de Material
Composto, experiência com CATIA, conhecimento
em ferramentas, conhecimento em projeto de molde (criação, elaboração, temperatura).

ANALISTA JURÍDICO
- Superior em Ciências Jurídicas - Ter registro
na OAB
- Conhecimento em serviços administrativos junto à cartórios e nas áreas de Direito do Trabalho,
Tributário, Civil e Comercial
- Acompanhamento de Procedimentos de Fiscalização de Terceiros
- Elaboração de defesas e acompanhamento
de processos administrativos, e todas as demais
atividades relacionadas à área jurídica.

ANALISTA DE PCP - Formação Técnica
Revisar o projeto To baseline, distribuir cartões
para mecânicos e inspetores líderes, acompanhar
parada desde sua abertura até o encerramento do
último JIC, gerar relatórios, zelar pela segurança,
saúde, meio ambiente e qualidade, coordenar, planejar e organizar o trabalho solicitado pelo cliente.
Experiência em programação de produção discreta, ferramentas de programação da produção e
de gerenciamento de projetos, Lean Manufacturing.
Desejável estar licenciado de acordo com
RBHA 65. Inglês intermediário.

ANALISTA CONTÁBIL
Formação em Ciências Contábeis
Legislação Contábil CPC’s, IRPJ, PIS e COFINS,
compensação de impostos, rotinas de encerramento contábil, Demonstrações Contábeis, Demonstração de Fluxo de Caixa. Domínio de todo Rotina
Contábil, Excel avançado

ENGENHEIRO MECÂNICO
Formação em Engenharia Mecânica
Inglês avançado (será entrevistado) Espanhol
Intermediário, vasta experiência na área de equipamento de levantamento, conhecimentos em Auto
Cad e Elementos Finitos Ansys

www.valeempregos.com.br

Proloja destaca importância do
investimento preventivo em segurança
As alterações sociais dos
últimos anos, sejam elas de
nível nacional ou mesmo mundiais, tem demonstrado para
autoridades e responsáveis
por áreas de segurança social e patrimonial que investimentos em ações preventivas são muito mais vantajosos do que custos com
ações reparadoras ou
indenizatórias.
A constatação da eficácia
dos sistemas eletrônicos de
s e g u r a nça no aumento da
produtividade e, na prevenção
e inibição de ações inconvenientes ou não desejadas,
vem fazendo crescer a demanda mundial por esses produtos, bem como
os investimentos no desenvolvimento de
tecnologias sofisticadas com custos cada vez
mais acessíveis.
Neste cenário, a Proloja tem se destacado
como uma das principais provedoras de soluções em Segurança Eletrônica Patrimonial e
Controle de Acesso não somente pela “diversificação e padrão de qualidade” de seus produtos, como também pelos serviços
gratuitos de consultoria orçamentária e elaboDivulgação
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ração de pré-projetos para a conversão das
tecnologias de sistemas convencionais
(analógicos) em digitais.
A Proloja atua em nível nacional e esta capacitada a atender desde as mais simples até
as mais sofisticadas necessidades de
seus clientes. A competência
em
desenvolver
e
disponibilizar soluções para as
necessidades específicas de cada
um dos seus clientes, tornou-se seu
diferencial, e esta competência tem sido
o motivo principal do sucesso da empresa
ao longo dos seus 14 anos de atividade.
Fortemente orientada para o desenvolvimento de soluções econômicas de alta tecnologia,
a Proloja Informática vem diversificando sua atuação através de parcerias com as melhores
empresas brasileiras e multinacionais fabricantes de equipamentos e componentes de alta
tecnologia, destacando-se também, como uma das
melhores integradoras de Sistemas Digitais de Segurança Patrimonial e Controle de Acesso.
Em São Paulo, a empresa está localizada à
rua Uberaba, 43 - Rudge Ramos, em São
Bernardo do Campo e em Pindamonhangaba
atende à rua Albuquerque Lins, 138 – sl. 2.
Outras informações pelo telefone: 3648-5466,
email: rosana.vale@proloja.com.br e site:
www.proloja.com.br.

Empresários de Guaratinguetá participam
de missão comercial à China em outubro
A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá em parceria com a FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) e Associação Comercial de
São Paulo participa de missão comercial para
Feira em Cantão, terceira maior cidade da China e capital da província de Guangzhou. A região hospeda grandes montadoras de automóveis, laboratórios de biotecnologia e indústria pesada, conta com uma zona de livre comércio, e é
uma das principais portas de entrada na China.
Os participantes visitarão a “108th Canton Fair”,
que acontece de 15 de outubro a 05 de novembro.
A feira é organizada desde 1957 e tem como foco a
importação e exportação. A feira é multisetorial, com
mais de 100 mil produtos num espaço de aproximadamente 851 mil m 2.
O evento é divido em três fases: de 15 à 19
de outubro os participantes poderão visitar
stands de máquinas e equipamentos; bicicletas, motos e peças para veículos, hardware,
ferramentas e utensílios, veículos, maquinaria
para construção, produtos elétricos e eletrônicos,
computadores e equipamento de comunicação, lâmpadas e iluminação, material de construção e decoração e equipamentos sanitários.
A segunda fase acontecerá entre os dias 23
e 27 de outubro com mostras de artigos de
mesa e cozinha, cerâmicas em geral, casa e
decoração, artigos de vidro, pedra e ferro, artigos de cama, mesa e banho, móveis, produtos para jardinagem, produtos para cuidados
pessoais, relógios e instrumentos ópticos, brin-

quedos, presentes e utilidades e utensílios
para casa.
A última etapa da feira será entre os dias 1º
a 5 de novembro com vestuário, produtos de
pele, couro e plumagem, peças e acessórios
de moda, matéria prima têxtil, tapeçaria, alimentos, produtos agropecuários, produtos medicinais, utensílios médicos descartáveis, produtos esportivos, recreativos e de viagens, sapatos, malas e bolsas.
De acordo com Márcia Molina, presidente
da ACEG, o objetivo da missão é contribuir
para que as empresas brasileiras identifiquem
fornecedores e parceiros chineses. ”Pela primeira vez a ACEG é parceira da São Paulo Chamber
of Commerce, da FACESP, divulgando no Vale do
Paraíba uma grande oportunidade aos empresários. A missão contará com apoio do escritório da
FACESP em Macau, suporte de tradutores individuais e informações sobre como negociar com os chineses”, destacou.
Há duas programações de viagem, a primeira saindo de São Paulo com parada em Hong
Kong, ex-colônia britânica que tem o inglês e
o chinês como línguas oficiais e constitui uma
das chamadas Regiões Administrativas Especiais da China. E a segunda seguindo direto
para Guangzhou. Os valores dos pacotes variam de USD 3.400,00 à USD 4.040,00. As reservas devem ser feitas na Associação Comercial
e Empresarial de Guaratinguetá, Rua Marechal
Deodoro, 67, Centro. Informações pelos telefones: 3128-2208/3128-2209.
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Vallor Urbano apresenta projeto
logístico para empresários de Pinda
Fortalecer a economia de Pinda com centro inte- escolheu Pindamonhangaba pelo destaque da cigrado empresarial e logístico. Com esse objetivo e dade nos indicadores econômicos e pelo crescialiado a vontade de fortalecer as indústrias de Pinda mento acima da média nos últimos anos.
Outros motivos que levaram a empresa a optar
e região, a empresa Vallor Urbano apresentou a clasDivulgação p
o
r
se empresarial do
Pindamonhangaba
município os estusão relacionados
dos do empreendimento que irão foaos incentivos fornecidos pela Prefeitumentar a geração de
ra. Segundo o presiempregos, o desendente da Vallor Urbavolvimento da cidade
no, Sérgio Guimae a criação de novos
rães Pereira Junior,
cursos universitários.
a Prefeitura facilitou a
Os centros serão
construídos entre a
chegada da empresa. “O município tem
SP-62 (Pinda/Moreira
uma série de vantaCésar) e o Distrito
Empresário Sérgio Guimarães em palestra na ACIP
Empresarial do Feital em uma área de 2,3 milhões gens, o que nos estimulou bastante para a instalação.
de m². Uma avenida ligando os dois pontos está em Acreditamos que o envolvimento da Prefeitura seja um
construção e o local ainda receberá gigantes galpões, fator fundamental para o nosso sucesso na cidade”.
O presidente também destacou a participação da
que poderão sediar indústrias, condomínios, áreas de
entretenimento e outros projetos - dentre eles a cons- empresa Nova Pinda Cícero Prado no processo e
trução de um viaduto na região do Feital e uma nova lembrou que o empreendimento ficará próximo a
avenida até a rodovia Presidente Dutra.
várias empresas. “Nossa área fica muito próxima da
A apresentação do projeto preliminar aconteceu Novelis, Confab, Basel, Nobrecel, Fatec, Zodiac e
na sede da Acip (Associação Comercial e Industrial outros e estamos nas proximidades da Dutra, da
de Pindamonhangaba) pelo presidente da Vallor Gerdau, e a uma distância relativamente pequena
Urbano, Sérgio Guimarães Pereira Junior. Segundo dos aeroportos de Cumbica e Guarulhos, além dos
ele, o grupo responsável pelo empreendimento portos de Santos e São Sebastião”.
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ACIT quer reduzir
inadimplências e golpes
A Associação Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT) realizou um treinamento para diminuir o índice de inadimplências e a incidência
de golpes. Essa capacitação foi ministrada por
um consultor do SCPC de São Paulo.
A tranquilidade da economia atual e a maior
concessão de crédito levaram ao aumento do
volume de vendas no comércio varejista. Esse
aumento traz a elevação dos índices de
inadimplência e, para se proteger, o empresário
precisa ficar atualizado com relação às práticas
de proteção e consulta para a liberação de crédito ao consumidor.
Ministrado por Marcio de Siqueira, supervisor
do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) da Associação Comercial de São Paulo, o
treinamento mostrou novos produtos e discutiu
pontos importantes, como tomar decisões na hora
de liberar crédito e sobre soluções inteligentes para
aumentar sua rentabilidade.
A capacitação foi direcionado para o estudo de
Pessoa Física (CPF) e de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Neste mês, a ACIT ainda ofereceu outras
oportunidades de cursos gratuitos, como a palestra sobre o MEI (Micro Empreendedor Individual) e sua relação com o INSS. A palestra abordou assuntos como inscrição e filiação ao regime previdenciário, as vantagens de ser MEI para
o regime previdenciário e os direitos e deveres
perante a previdência. A capacitação foi ministrada por um consultor do INSS.
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Procon de Taubaté comemorou 20 anos do Código
de Defesa do Consumidor
O Procon de Taubaté realizou, em parceria
com a agência do Santander da Rua Pedro
Costa, uma série de atividades para comemorar os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Técnicos do Procon orientaram clientes do banco e também ministram palestras
para funcionários da agência.
Além disso, também durante toda esta semana, três funcionários do Procon estão participando de um curso de capacitação técnica
na Fundação Procon, em São Paulo, o que eleva para cinco o número de fiscais credenciados
a serviço dos consumidores da cidade.

Divulgação

Outras recentes ações do
Procon foram palestras para
fornecedores realizadas na
Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT) e no
Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté (Sincovat).
O Procon de Taubaté está
instalado na Rua Emílio
Winther, 345, centro e atende das
7h às 17h. Informações podem
ser obtidas pelos telefones 36246610 e 3625-5115.
Sede do Procon, na rua Dr. Emílio Winther, 345, próximo à Praça Santa Terezinha

Reciclagem de Óleo

Parceria Sabesp e Paula Souza implanta programa ambiental
A Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp) firmou parceria com o Centro Paula Souza, em Taubaté, para ações conjuntas
no Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
(PROL). Durante a solenidade, foi lançado o
ecoponto localizado nas dependências da escola
técnica, destinado aos estudantes, professores, funcionários e comunidade do entorno.
Em andamento desde junho deste ano, o PROL
em Taubaté já impediu a contaminação de mais de 40
milhões de litros de água, na medida em que retirou
de circulação cerca de 2 mil litros de óleo utilizado.

Todo o óleo coletado nos ecopontos é destinado à Associação Para Valorização da Pessoa com
Deficiência (Avape), que faz com que o produto arrecadado seja encaminhado para beneficiamento,
para produção de biodiesel.
De acordo com o coordenador do programa em
Taubaté, Carlos Gouvea, o grande destaque dessa
proposta é seu alcance socioambiental. “O PROL já
gera efetivamente um impacto positivo sobre o meio
ambiente, na medida em que evitamos que garrafas
pet e óleo de fritura sejam descartados irregularmente
na natureza. Ao incentivarmos a fabricação de

biocombustível, também geramos renda à Avape
para o desenvolvimento de seus projetos sociais”,
destaca Gouvea.
O objetivo do PROL é o de promover a coleta
adequada do resíduo de óleo de frituras que, quando jogado indevidamente no ralo da pia da cozinha,
pode trazer transtornos como o entupimento das
redes de esgotos. Com esse programa, a empresa
apoia a coleta seletiva deste resíduo e também contribui para evitar a poluição das águas, assim como
colabora para a diminuição de casos de obstrução
da rede de esgotos.

Fotos:
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Organizadores e participantes de mais uma edição do Congrevap, que acontece em São José dos Campos, reuniram-se em Taubaté, sob a coordenação de Angela W. Lima

Lojas e boutiques
da região
preparam-se para
a temporada
primavera-verão.
Á esquerda a loja
Atrevida em
recente evento
interno e à direita
Isa e Rita da
Maris Moda já a
postos para
receberem seus
clientes e amigos
em Pinda

Dr. Thiers Lobo, Cam ilo Allonso e Luiz Carlos Loberto - trio forte da Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba comemoram mais um aniversário
da centenária e importante instituição de saúde da região

Autoridades e organizadores comemoram o sucesso
de mais uma edição da Festa dos Tropeiros de Pindamonhagaba

Madalena, Andrade, Celi e Felipe César - padrinhos de ordenação do diácono
Luiz Paulo Cunha no Santuário Mariano Diocesano NS Bom Sucesso em Pinda

Golden Motos e participantes da Semana do Trânsito em total apoio
à atividade de prestação de serviço em Pindamonhangaba
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Planejamento

Com um investimento de 80 milhões Taubaté
quer expansão urbana com a construção do anel viário
Coletiva foi palco de temas como o prolongamento da Carvalho Pinto e a necessidade de um crescimento planejado para o município.
Claudia
O Departamento de Planejamento de
Taubaté reuniu em uma coletiva de imprensa,
jornalistas e o atual diretor do setor, o arquiteto Antônio Carlos Farias Pedrosa, para o esclarecimento de questões relacionadas ao crescimento
considerável que a cidade vem apresentando nos
últimos anos.
Taubaté, que nos mês anterior ganhou destaque
na revista VEJA como cidade média em ascensão,
vem mostrando a necessidade de tal planejamento.
Pautada no tema a importância e os benefícios da
expansão urbana, a coletiva teve como foco a continuidade do modelo de município que Taubaté apresenta atualmente.
Devido à expansão que ocorre principalmente
nos bairros, o diretor afirmou que, de acordo com
uma pesquisa feita junto aos habitantes, o principal
pedido é que a cidade não se descaracterize.
Segundo Pedrosa, foi feito um levantamento com
os dados necessários para que essa questão fosse
solucionada. O resultado é positivo. Atualmente
Taubaté tem a cada noventa quilômetros quadrados,
em torno de 25 a 45 habitantes. Com um aumento
de até 70, os moldes da cidade ainda poderiam ser
mantidos sem grandes alterações.
Os fatores que impulsionam o crescimento
do município também foram uma das questões
levantadas na reunião. A Estrada de Ferro e a
Rodovia Presidente Dutra, foram citadas como
vetores desse desenvolvimento.
Além disso, projetos como o prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto e a construção
de um anel viário de 8 km de extensão também foram discutidas pelo diretor.

Borges

Sobre o anel viário, o projeto, que já está em processo
de conclusão, recebeu o
apoio da CAF (Corporação
Andina de Fomento), que investiu um total de 80 milhões
na obra. De acordo com os
planos, o anel que amenizaria
o tráfego de veículos na cidade, interligará as rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna e
Floriano Rodrigues Pinheiro.
Ao final, Pedrosa falou sobre
a grande demanda que são os
Diretor Antônio Carlos Farias Pedrosa em entrevista coletiva
lotes urbanizados para moradia e
fez o convite para os investidores interessados nas próprio trabalhador. Uma área de habitação
com construção de casas populares, por exemáreas expandidas para habitação.
“Dessa forma, constrói-se uma moradia mí- plo, delimitaria essa possibilidade”, explicou
nima com possibilidades de crescimento do Pedrosa.

Peixoto recebe
Diretor da Ford

Divulgação

Recentemente o prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto, recebeu
em seu gabinete o diretor de Assuntos Governamentais da Ford,
Adriano Leite de Barros. Durante o
encontro, Barros conversou sobre
projetos relativos à fábrica da Ford
de Taubaté que incluem, por exemplo, a possibilidade de novos investimentos.

Peixoto destaca crescimento de Taubaté nos últimos seis anos
Divulgação

Peixoto destaca crescimento de Taubaté nos últimos
seis anos

O município de Taubaté tem se destacado no
cenário nacional nos últimos seis anos devido ao
crescimento de diversos índices sócio-econômi-

cos. Os setores de educação, industrial e de
infraestrutura alcançaram amplo destaque, fazendo com que Taubaté fosse incluída pela revista Veja
como uma das 20 cidades brasileiras preparadas
para se transformarem em “metrópoles do futuro”.
Nos últimos seis anos, por exemplo, a população do município cresceu 13%, saltando de 267.400
para 306 mil habitantes. Nesse período, o comércio
cresceu 75% e o setor de serviços 31%.
Taubaté conta atualmente com seis distritos industriais – Piracangaguá I e II, Una I e II, São Gonçalo e Parque Aeroporto. Juntos, eles abrigam 85
das 408 unidades industriais cadastradas. No período avaliado, 22 empresas iniciaram atividades em Taubaté, gerando um total de 3.200 empregos. Entretanto, outras 19 empresas estão
em fase de implantação, com previsão de ge-

rarem mais 1.200 empregos.
Na educação, os índices também são “extremamente positivos”, considera Peixoto.
Taubaté conta com 43.300 crianças em idade escolar, das quais 42.752 estão matriculadas – 98%
do total. A cidade conta, ainda, com quatro instituições de ensino superior e mais duas estão em
fase de implantação (Fatec e Senai).
O estágio de desenvolvimento alcançado por
Taubaté tem levado a atual administração municipal a elaborar novos projetos que visam harmonizar crescimento e qualidade de vida. “A cidade
está se expandindo e estamos atentos a esse
processo, desenvolvendo ações que vão consolidar Taubaté como uma cidade em que o bem
estar da população vem sempre em primeiro lugar”, finalizou Peixoto.

