AD Shopping amplia
atuação na região com
novo empreendimento

5àSec traz novos
conceitos na limpeza
de roupas na região

PÁGINA 07
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Jeremias Rodrigues é
referência em imóveis
de alto padrão
PÁGINA 16
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Mercado automobilístico:

Chery do Brasil investe em Jacareí
Divulgaçaõ

Em ritmo de crescimento
constante no mercado automobilístico mundial, a empresa Chery do Brasil amplia sua
participação no mercado local e deve investir U$ 134
milhões até 2013 em sua
nova unidade no Vale do
Paraíba, em Jacareí. Já em
Pindamonhangaba, uma comitiva japonesa demonstrou
interesse em investir no município, atraída pelos incentivos fiscais do município.
PÁGINA 08

Armazém da Fazenda
é opção de bom
gosto em gastronomia
Divulgação Guia Brasil

Tiggo é um dos três modelos
comercializado pela Chery no Brasil

Grupo Votorantim investe na Caravana do
Cinema Brasileiro
Divulgaçaõ

Patrocinado pela Fibria o projeto Caravana
do Cinema Brasileiro prossegue sua atuação
nas cidades do Vale do Paraíba. Após apresentações em Pindamonhangaba e Jacareí, o
projeto consiste em levar a produção recente
do cinema nacional (curtas, medias e longas
metragens) para cidades que não possuem
salas de cinema, apresentando filmes de indicação e recomendação livre.
PÁGINA 04

Qualificado pela revista Veja como excelente opção gastronômica do Vale do Paraíba, o restaurante
Armazém da Fazenda oferece há seis anos, em
Pindamonhangaba, um cardápio variado abrangendo desde a comida de fazenda até culinárias variadas como saladas, quiches, tortas, massas, carnes,
peixes e outros.
PÁGINA 09

Carlinhos Manutenção
Automotiva é destaque
no segmento em Pinda

Divulgaçaõ

Confira este Destaque Comercial na página 05
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Função da Empresa
(*) Sergio Antonio Meneghetti
Divulgação

Vamos fazer uma analogia profunda da real função de uma empresa
na vida do ser humano: Geralmente
uma empresa começa como um pequeno negócio, negócio este que
terá a finalidade de dar sustento ao
seu criador, por uma habilidade, trabalho, persistência e também pela
vontade de seu dono, a mesma pode
vir a ter um crescimento, saindo da
posição apenas de sustento para se
tornar uma forma de enriquecimento,
e mais a frente um desdobramento gerando filiais, seguindo ainda um crescimento maior
uma peça importante economicamente e até politicamente, sendo seu porte a nível mundial. Até agora vimos apenas o lado de que deu inicio a esta
jornada, ou seja, a parte que compete ao dono do
negócio. Observando a outra parte que completa a
empresa, vamos observar o empregado. Este assim como o dono tem uma importância muito grande para que ocorra a expansão da empresa, e ele
também lucra com este crescimento, assim terá certa garantia do seu sustento e de sua família, aí está
um casamento perfeito se assim podemos dizer. Mas
será somente a riqueza do proprietário e o sustento do empregado a finalidade de uma empresa?
Não. Quando ocorre esta união, existe também o
progresso ou maturação interior de ambos os lados,
o progresso nas áreas tecnológicas, comunicação,
saúde, informação, meio ambiente, habitação, etc.
O homem evolui através do trabalho, este trabalho
na realidade exige o aprimoramento humano, fazendo com que o homem se lance em objetivos mais
ousados e criativos, o pano de fundo destas prá-

ticas será o resultado financeiro ou
sobrevivência do negócio. Mas se
olharmos de um ponto mais alto e
desligarmos do fator monetário, veremos que essa mecânica social faz
com que tudo evolua no planeta, e
este é o real escopo das empresas,
promoverem o avanço digno na raça
humana. É dentro das empresas,
(podendo ser esta: privada, estatal,
familiar, institucional, ou até o governamental) que as pessoas
interagem, se socializam, se superam e crescem como indivíduos. Geralmente, na
sua grande maioria, uma pessoa passa mais tempo no convívio da empresa do que no convívio
familiar, então podemos concluir que as empresas têm uma função nobre perante o Criador Celeste. É uma organização aglutinadora de idéias e ideais, é um campo de prova para a capacidade humana, é um ambiente modelador. Quanto maior for à
consciência do empresário e do funcionário sobre
este aspecto, maior equilíbrio haverá e por tabela o
crescimento será conseqüência. Apesar das grandes unidades que se formam com aquisições no
mundo global, ouso a dizer que não será apenas
tamanho e poder que perpetuará uma empresa, mas
a união destes fatores associados ao equilíbrio e
justiça para com o todo. O tamanho de uma empresa e sua saúde financeira gera capital para pesquisas e toda pesquisa sempre trará avanços vitais para
a vida das pessoas e do planeta. Resumindo, as
pessoas, as funções, o poder, empresas ou instituições passarão, mas a essência que é o resultado
evolutivo se eternizará.

(*) Sergio Antonio Meneghetti - Químico, Escritor e Poeta, Autor do livro: Intuição, Ferramenta de
Trabalho, Membro Honorário da Academia Pindamonhangabense de Letras, Articulista no Site:
www.pindavale.com.br/intuicaoetrabalho, Colaborador: Jornal Dia Dia News, Membro da Associação
Internacional Poetas Del Mundo, Universidade Planetária do Futuro
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Debate & Ideias

CECOMPI realizou Ciclo de Palestras de
Tecnologia da Informação e Comunicação
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Conforme definição da Wikipédia, a enciclopédia livre da Internet, montada pelos internautas,
Networking é a união de dois termos em inglês: “Net”
que significa “Rede”; e “Working”, que é “Trabalhando”.
Ou seja, é a rede de contatos que um profissional consegue formar durante a sua vida profissional.
Basicamente significa conhecer e ser conhecido
por pessoas capazes de ajudá-lo na busca de novas oportunidades de emprego ou que de alguma
forma lhe dêem subsídios no sentido de impulsionar a sua carreira.
Nos últimos anos essa rede vem se tornando uma
poderosa aliada nos momentos em que a pessoa
busca um novo emprego.
Teoricamente, quanto maior for a lista de profissionais com os quais uma pessoa mantém contato,
maior será a sua chance de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho.
Essa lista é formada em reuniões, encontros de
trabalho ou confraternizações envolvendo funcionários de várias empresas.
Nesses locais, as pessoas têm oportunidade de
conhecer outros profissionais, trocar experiências e,
mais importante, montarem a sua lista de contatos.
Os especialistas no assunto aconselham começar a montagem de sua rede de contatos através de
pessoas conhecidas, tanto no trabalho quanto na
vida social. Todas as informações são importantes, sua
rede de contatos pode ser formada por pessoas com
as quais você jamais poderia imaginar, por exemplo,
antigos amigos da escola ou da faculdade; antigos
chefes, amigos de seus familiares, o seu médico; os
membros do clube que freqüenta ou qualquer pessoa
com o qual você mantenha contato social.
As melhores oportunidades de trabalho não estão sendo anunciadas, atualmente são preenchidas
através do networking.
Com o advento da Internet as possibilidades de
construção de um networking eficiente ganhou um
impulso muito grande, haja vista a quantidade de
fóruns e sites de networking empresarial existentes
na rede, isso possibilita debates e trocas de experiências entre os profissionais.
O cientista político Eduardo Marques, da Universidade de São Paulo, depois de alguns anos de pesquisa, publicou recentemente um livro sobre as redes
sócias. Marques, baseado em suas pesquisas afirma
que as relações sociais estabelecidas pelas pessoas
podem aumentar sua capacidade de ascensão social.
O networking é, portanto, uma ferramenta preciosa da qual os profissionais modernos não podem
abrir mão.
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Networking
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Editorial

O CECOMPI promoveu o primeiro Ciclo de Palestras de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, que abordou o tema “Tendências e Principais Desafios
de TI no Brasil” através de uma palestra apresentada pela International Data Corporation – IDC.
A ideia é dar aos participantes a oportunidade
de conhecer com mais profundidade o atual pano-

rama de TI no Brasil e no mundo pós-crise. Durante
a apresentação, o palestrante Anderson Baldin
Figueiredo abordou os efeitos da crise, a recuperação do mercado, um mundo diferente, novas preocupações dos gestores, controles e inovações e a
transformação do gestor de TI.
O encontro aconteceu no Hotel IBIS – Jardim
Satélite em São José dos Campos.

Núcleo de Pesquisas da UNITAU aponta
aumento na cesta básica da região
O Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais
(NUPES) do Departamento de Economia,
Contábeis e Administração da Universidade de
Taubaté (UNITAU) apontou que durante o mês de
setembro de 2010, o custo da Cesta Básica Familiar do Vale do Paraíba aumentou em 1,17% em
relação ao mês de agosto de 2010.
A cidade de Caçapava foi a que apontou o maior
índice de aumento e Campos do Jordão continua
sendo a cidade do Vale do Paraíba que tem o

menor custo da cesta básica.
O item alimentação, que normalmente é o maior
responsável pelo aumento da cesta, teve aumento
de preços em todas as cidades do Vale do Paraíba.
Entre os produtos pesquisados os que apresentaram maiores altas foram: pão francês
(11,57%), laranja pêra (11,39%) e acém (9,29%).
Os produtos que apresentaram as maiores reduções foram: cebola (-21,18%), cenoura (-19,17%)
e batata (-13,42%).
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Divulgação

Natal 2010

Associação Comercial de São José
promove palestra sobre Vitrinismo
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A ACI (Associação Comercial e Industrial) de São
Calçadão da 7 de Setembro
José dos Campos realiza no dia 14 de outubro, às
Cerca de 30 comerciantes da rua 7 de Setem19 horas, a palestra “Vitrinismo: a Força do Impacto bro (Calçadão) estiveram reunidos na ACI para
Visual”. O evento será no auditório da associação e criação de mais um núcleo do projeto Fala Emtem como objetivo apresentar quais são os elemen- presário. A entidade apresentou aos participantes
tos importantes na montagem de uma vitrine, que a pesquisa de melhorias deste corredor comercidespertam a emoção do consumidor e geram um al e também lançou o “Fórum 7 de Setembro”, esambiente favorável à
Divulgação paço online onde o
compra.
empresário se maO palestrante,
nifesta sobre os
Gianmarco Bisaglia,
problemas pertié consultor em
nentes àquela remarketing e negócigião e as soluções
os com mais de 25
que serão buscaanos de vivência
das em conjunto.
profissional, realiza
Felipe Cury,
trabalhos para o
presidente da ACI,
Sebrae,
Fiesp,
abriu a reunião e
Senac e diversas
propôs um contato
organizações de
permanente do gruclasse. Também é
po com o apoio da
diretor do Icap (Inteentidade na busca
Lojistas do Calçadão estão unidos em busca de melhorias em São José
ligência
e
de soluções ou reCapacitação) e da Ong Terceira Via.
alização de ações.
Curso sobre equipe de vendas
Os principais assuntos abordados no enconOutra ação da ACI de São José dos Campos foi tro foram: cobertura do calçadão para proteger os
a realização do curso “Gerenciando e obtendo re- consumidores da chuva e também o prolongasultados financeiros através da equipe de vendas”, mento do mesmo até o Mercado Municipal. Outra
em parceria com a Treina Soluções Empresariais. A melhoria bastante comentada na reunião foi a sopalestrante, Stella Maris Beluzzi, abordou o méto- licitação de capacitação para os profissionais que
do para estabelecer metas para equipes de ven- buscam o primeiro emprego. Esta reivindicação
das, analisar e trabalhar com indicadores de foi prontamente atendida pela associação e em
performance, facilitar a elaboração de demonstrati- breve o curso estará sendo lançado para os
vo de lucros e perdas e organizar promoções.
ingressantes ao mercado de trabalho.
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TUTUS de São José dos Campos lançou
produto em evento voltado para condomínios
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O ex-ministro da Justiça, ex-secretário estadual
e ex-deputado, e agora senador eleito por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), esteve em e foi
recebido pelo deputado estadual reeleito Padre AfonDivulgação
so Lobato (PV), a
partir das 10h em
um café da manhã.
Padre Afonso é a
principal liderança
do Partido Verde
no
Vale
do
Paraíba e declarou oficialmente
seu apoio ao candidato José Serra
para o segundo
turno da eleição
presidencial.
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Mais um padre com Serra
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O deputado federal eleito e líder católica da Canção Nova, Gabriel Chalita (PSB) vem orientando a
candidata Dilma Roussef nos assuntos religiosos e
ligados à área da educação. Natural de Cachoeira
Paulista, onde foi vereador, Chalita vem encontrando dificuldades em viabilizar o nome de Dilma junto
às lideranças católicas pela defesa de temas sociais assumida pela petista no início da campanha,
como o aborto. Posteriormente, em face aos estragos causados em sua campanha, Dilma mudou de
posicionamento declarando-se contrária a mudança
na legislação sobre o assunto.
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Chalita
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A disputa eleitoral para Presidência da República, olhada sob o ponto de vista religioso, trouxe
para a região em uma semana os dois candidatos
ao cargo mais alto da República brasileira. Debaixo
do manto de Nossa Senhora, Dilma (PT) e Serra
(PSDB) estiveram na Basílica Nacional de Aparecida
e participaram de celebrações durante a semana de
homenagem à Santa.
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Dilma e Serra no Vale
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Feliz com sua reeleição à Assembleia Legislativa,
o deputado Padre Afonso (PV) comemorou os 22
anos de sacerdócio com missa de Ação de Graças
concelebrada na Associação dos Empregados do
Comércio, em Taubaté. Ele foi ordenado padre em
08 de outubro de 1988, em Taubaté. Após fundar a
Comunidade Bom Pastor, Padre Afonso despertou
para a política, tendo sido eleito deputado pela primeira vez em 2002. “A política é a extensão do meu
sacerdócio, pois João Paulo II, dizia que a política é
uma maneira nobre e exigente de servir ao próximo”, disse o parlamentar.
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Padre Afonso
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Política na região
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A TUTUS – empresa residente na Incubadora de
Negócios de São José dos Campos participou recentemente da Expo Síndico Secovi Condomínio, reuniu
100 expositores e recebeu mais de cinco mil visitantes
no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.
Durante o evento, que reuniu empresas
prestadoras de serviço para o segmento imobiliário, a TUTUS realizou o lançamento do Sistema Ronda OnLine – produto inovador para o monitoramento
do trabalho de ronda dos vigilantes que agrega valor
à segurança do perímetro vigiado.
O sistema, único no mercado com a tecnologia
online ponto a ponto, disponibiliza imediatamente
os dados coletados pelo bastão de ronda via internet
para a estação de monitoramento após cada conexão executada entre o bastão supervisor e a etiqueta de RFID (ponto de ronda), sem a necessidade de
nenhum equipamento de interface.
Essa inovação tecnológica é de extrema importância para a segurança do perímetro vigiado, pois
permite que a ausência do vigilante em um só ponto
no horário pré-estabelecido, seja imediatamente
acusada na estação de monitoramento.
De acordo com o Diretor da TUTUS, Roberto
Taranti, a comunicação em tempo real agiliza as
ações de proteção do local e do próprio vigilante.
“Este é um de nossos diferenciais, que aumenta a
confiança nos serviços oferecidos. Nosso produto não

necessita de equipamentos complementares (periféricos) para transferência de dados. Além de agilidade,
conseguimos ainda, através dessa tecnologia, reduzir
também custos globais”, comenta Taranti.
Segundo ele, o Sistema Ronda OnLine, além
de ser blindado e não violável, coleta e envia os
dados via internet de cada ponto da ronda, previamente estabelecido. Já seu software, roda em nuvem e é compatível com Windows, Linux etc.
“Com o Ronda OnLine, o vigilante pode interagir
com o bastão, obedecendo as instruções de ronda
fornecidas on line pelo visor de LCD, dispensando
as tradicionais ‘cartelinhas’ de ronda” que permite
saber com antecedência o percurso e a hora em
que o vigiânte irá passar. Além disso, nosso
sistema permite a configuração da ronda aleatória
que dificulta a invasão premeditada de
meliantes. Essas inovações aumentam a segurança que todos esperamos receber”, observa Taranti.
O produto permite que o cliente possa monitorar ,
de qualquer lugar e em tempo real, as atividades
de ronda que estão sendo executadas pelo
vigilante, para obter relatórios. “A TUTUS se antecipou a esta tendência de mercado – a interatividade,
prezando sempre pela qualidade do produto e serviço prestado, além do relacionamento com nossos
clientes”, disse. Após o lançamento em São Paulo,
o Ronda OnLine já estará disponível para vendas.
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Cultura e Lazer
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Até o dia 1º de novembro adultos e crianças poderão sentir fortes emoções com a novidade que o
Taubaté Shopping traz com o cinema em 6D. A atividade apresenta um simulador com filmes em 3D,
mais efeitos especiais de vento, chuva, cheiro e luzes que oferecem aos espectadores a sensação
de estarem dentro do filme.
O simulador oferece seis filmes diferentes: A Mina
de Ouro, Viagem Interplanetária, Parque dos
Dinossauros, Viagem ao Fundo do Mar, A fábrica de
Chocolate e Trem Fantasma; e em breve “O Trenó
do Papai Noel”. São 8 poltronas com movimentos
sincronizados e som acústico envolvente. Os espectadores utilizam óculos 3D e têm a sensação de
participarem das cenas. Cada sessão dura em média 5 minutos.

O filme “A Mina”, por exemplo, retrata uma mina
abandonada, onde o espectador tem a sensação
real de estar dentro de um vagão que descarrila e
segue sem controle. Surgem aventuras, quando
passa por uma cobra que dá um bote, morcegos
que vêm em sua direção, passa por uma queda de
água e se molha, por barris que caem de cima, uma
caveira que se prende ao carrinho, dando sensação de pânico com muita diversão
Câmera de infra vermelho colocada pelo lado de
dentro da sala e uma TV de Plasma do lado externo
também faz parte das atividades, possibilitando que
as pessoas que estão de fora possam ver as reações das pessoas que estão vendo o filme.
Os ingressos custam R$ 7,00 de segunda à sexta-fera e R$ 9,00, aos sábados e domingos.
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Cinema 6D é a grande novidade no
Taubaté Shopping até 1º de novembro
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Autor: David Clutterbuck - Editora: Gente
Coaching eficaz apresenta os elementos básicos
da atividade de um coach de equipes e das habilidades que o profissional necessita para o desempenho de suas atribuições. Um coaching de equipes bem feito permite que as pessoas percebam
mais claramente as prioridades, sejam criativas na
resolução dos problemas e alcancem equilíbrio entre a administração de uma tarefa, o aprendizado
envolvido e os comportamentos esperados. Há sugestões de técnicas e abordagens produtivas para
lidar com temas comuns como a administração dos
relacionamentos interpessoais, o estabelecimento
de metas e a comunicação. Ao longo do livro, são
discutidos cases internacionais de organizações
pertencentes aos mais diversos segmentos, a fim
de exemplificar a variedade de abordagens usadas
em todo o mundo e o potencial de aprendizado a
partir das experiências de terceiros.
Quanto mais entendermos como o coaching e o
aprendizado funcionam no contexto coletivo, mais
eficazes serão as nossas equipes.
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Coaching Eficaz
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Autor: Edmund Bourne e Lorna Garano
Editora: Gente
Nossa ordem social e o ambiente em que vivemos mudaram muito nos últimos cinqüenta anos. E
as chances de o ritmo dessas mudanças aumentar
e, conseqüentemente, de cada vez mais pessoas
sofrerem do transtorno da ansiedade são gigantescas. Neste livro, os norte-americanos Edmund
Bourne, especialista em tratamentos contra a ansiedade, e Lorna Garano, escritora, mostram que, mesmo diante de todo o caos de nossa rotina, é possível viver de maneira mais tranqüila e pacífica. Eles
apresentam dez ferramentas simples e naturais que
nos ajudam a se livrar desse mal que tanto prejudica nossa qualidade de vida. Dessa forma, você se
sentirá muito mais calmo, confiante e seguro para
enfrentar os desafios diários. É um grande auxílio na
tarefa de acabarmos com a ansiedade, antes que
ela acabe conosco.

○

Acabe com a Ansiedade Antes que
Ela Acabe com Você

○

○

Quem contribui com o “Eu Recomendo”
desta edição é a bacharel em Ciências
Contábeis, Viviane Moreira. Funcionária da área
administrativa da Dubuit Paint Tintas e Vernizes
Ltda, empresa líder na fabricação de tintas com
atuação em mais de 25 países,
Viviane recomenda as seguintes obras:
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Divulgação
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Eu Recomendo

Fibria leva Caravana do Cinema
Brasileiro para cidades da região
Patrocinado pela Fibria o projeto Caravana do sinergias entre as empresas, além de identificar e
Cinema Brasileiro prossegue sua atuação nas cida- aproveitar oportunidades de gerar valor para a socides do Vale do Paraíba. Após apresentações em edade. Atualmente, o Instituto Votorantim também atua
Pindamonhangaba e Jacareí, o projeto consiste em no campo da Responsabilidade Social Corporativa,
levar a produção recente do cinema nacional (cur- estimulando no grupo princípios e boas práticas de
tas, medias e longas metragens) à cidades que não sustentabilidade.
possuam salas de cineO
Instituto
Divulgação
ma, apresentando filVotorantim define seus
mes de indicação e reprogramas voltados
comendação livre.
para a juventude como
Os ingressos para
“Rotas”. O slogan “Crios filmes são distribuíando rotas para o futudos gratuitamente no
ro” sugere a criação de
próprio local, com meia
caminhos, de forma a
hora de antecedência.
oferecer aos jovens
Desde 2008, o projeto
oportunidades nos
atingiu mais de 70 mil
campos de educação,
espectadores, sendo
trabalho, cultura, esque a maioria das crianporte, fortalecimento
ças, jovens e adultos
de direitos, por interestiveram, através do
médio do VIA e incenUma das apresentações exibida com apoio Votorantim
projeto, seu primeiro
tivo a jovens talentos,
contato com uma sessão de cinema.
por meio do programa Geração Atitude.
A iniciativa é patrocinada pela Fibria e faz parte
Sobre a FIBRIA
do Programa de Democratização Cultural, do InstituA Fibria possui capacidade produtiva de aproto Votorantim, que visa estimular a realização de ximadamente 5,4 milhões de toneladas anuais de
debates sobre as principais questões sociais retra- celulose. Sua operação, integralmente baseada
tadas nas obras exibidas.
em florestas renováveis, inclui desde a produção
Até o final do ano o projeto passará por cidades de celulose e papel até a distribuição de produdo Vale do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, tos ao consumidor final. Com áreas de plantio floLitoral Norte e Sul de Minas Gerais
restal nos Estados do Rio Grande do Sul, São
Sobre o Instituto Votorantim
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso
O Instituto Votorantim foi criado em 2002 com o do Sul e Bahia, a Fibria tem uma base florestal
objetivo de qualificar o investimento social do Gru- total de 1,04 milhão de hectares, dos quais 393
po Votorantim. A decisão de criá-lo veio fortalecer mil são destinados à preservação permanente.
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Liderança e atendimento são Circuito Negócios
temas de cursos da ACIT em outubro de Guaratinguetá
A Associação Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT) está com inscrições abertas
para cursos e palestras que serão realizados
em outubro. Neste mês, a entidade oferece
cursos e treinamentos aos empresários, comerciantes, prestadores de serviço, gerentes,
supervisores, futuros empresários e demais interessados nos temas oferecidos.
Nos dias 18 e 19 a partir das 15h, a consultora de cursos da ACIT, Rita Martins, ministrará
o Curso de Atendimento ao Cliente e Vendas
para Iniciantes. A capacitação abordará os procedimentos mais exigidos atualmente no comércio em relação a atendimento e vendas,
bem como a importância do jovem planejar sua
vida pessoal e profissional.
Já no dia 21, a ACIT, juntamente com o SEBRAE,
promoverá a palestra “Atendimento ao Cliente”, que
abordará conceitos básicos sobre o que deve ser
considerado para a realização de um excelente atendimento, razões pelas quais se perde clientes, custo do serviço de má qualidade, insumos negativos
e resultados. A capacitação será realizada no Departamento ECA da Universidade de Taubaté (Unitau),

que fica na Rua Expedicionário Ernesto Pereira,
portão 2, a partir das 14h.
A partir do dia 25 é a vez do Curso de Liderança – Capacitando equipes para gerar resultados, que tem como objetivo aprimorar o desempenho dos líderes, na gestão de pessoas, visando ganhos na qualidade, produtividade e competitividade nos resultados globais
da organização. O curso de capacitação, que
será ministrado pelo consultor Fábio Tozzini,
será realizado até o dia 29, das 19h às 22h.
Cine Empresa
Para finalizar a programação de outubro, no
dia 27, às 15h, a ACIT e o SEBRAE apresentam
o Cine Empresa, que esse mês tem como tema
“Margem de Contribuição”. Na palestra em DVD
serão apresentadas informações sobre como
calcular as margens de contribuição, ponto de
equilíbrio e margem de lucro.
Inscrições – Exceto no dia 21, toda a programação será realizada no auditório da entidade, localizado na Rua Jacques Félix, 675,
no Centro de Taubaté. Mais informações e inscrições pelo telefone (12) 2125-8208.

Destaque Comercial

aborda liderança
Na próxima terça-feira, 14, o SEBRAE, com
apoio da Prefeitura Municipal e da ACEG (Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá) vai
promover a palestra “Liderar seu Negócio é Fundamental”, às 19h, no Salão do Sindicato dos Servidores Municipais no bairro da Vila Paraíba.
Tendo como base o Programa “Empresas Avançadas” do SEBRAE, o Circuito de Negócios promove palestras gratuitas para proporcionar a
interação e o compartilhamento de informações
entre os empresários participantes, através de debates e depoimentos de experiências em gestão
de empresas, que poderão ser aplicadas posteriormente em seus negócios.
A palestra “Liderar seu Negócio é Fundamental”, abordará a importância do papel de líder e sua
relação com seus colaboradores para uma gestão
participativa que traga bons resultados para o sucesso da empresa.
As inscrições podem ser feitas no Escritório Regional do SEBRAE ou na Associação Comercial e
Empresarial de Guaratinguetá. Informações: 31282208/3128-2209.

Oficina Carlinhos Automotiva comemora 31 anos de atendimento
Claudia Borges

ser feito. Apesar da procura ser grande, nossa pontualidade também é critério de escolha dos clientes”, afirma.
A oficina atende a toda região e ainda presta serviços para seguradoras.
Carlinhos Automotiva se localiza na Rua Condessa de Vimieiro, nº 400 – Alto Cardoso, em
Pindamonhangaba. Os interessados podem entrar
em contato pelos telefones: (12) 3642-2688 ou (12)
3645-6200. Nextel ID: 90*8404. Mais detalhes também podem ser obtidos pelo e-mail
carlinhosmecanic@uol.com.br.

Completando seu 31º aniversário, a oficina
Carlinhos Automotiva é referência nas atividades que
oferece. Isso, porque oferece os melhores e mais
qualificados serviços, garantindo a satisfação de
seus clientes.
Contando com 15 funcionários preparados para
desempenhar um bom trabalho, a oficina oferece
serviços automotivos em geral, funilaria e pintura,
lavagem, polimento, cristalização, tapeçaria, reparos completos, entre outros.
O proprietário Carlos Leme, conta que a ideia de
abrir seu próprio negócio surgiu da experiência que
Claudia Borges

Funcionários capacitados e treinados

Empresário Carlos Leme

já possuía na área. Aos poucos o empreendimento
foi crescendo e alcançou o patamar que se encaixa
atualmente: uma oficina com equipamentos modernos, que oferece o melhor para o veículo de seus
clientes.
Qualidade, transparência, pontualidade e preocupação são os fatores que Carlinhos prioriza em
sua oficina, e é também o que passa aos seus funcionários – a maioria com anos de casa e todos com
formação por cursos técnicos.
“Os clientes elogiam a nossa transparência nos
serviços oferecidos. Procuramos explicar e deixar
claro para eles qual é o problema e o que precisa

Claudia Borges

Bom atendimento e pontualidade nos serviços
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Foram abertas esta
semana as inscrições
para o processo seletivo do Curso de
Aprendizagem Industrial da escola SENAI
Pindamonhangaba.
Os cursos oferecidos
são: Eletricista (12
vagas para o período
da manhã e 6 vagas
para o período tarde)
e
Mecânico
de
Usinagem em MáquiTorino, Diretor do Senai
nas Convencionais
(27 vagas para o período manhã e 35 vagas

para período tarde). Os cursos são gratuitos e
tem duração de 1 ano e as aulas serão realizadas de segunda à sexta-feira, no horário das
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
O pré requisito para as inscrições é que candidatos de ambos os sexos, sejam nascidos
no período de 01/01/94 à 18/01/97 e ter concluído o 9 o ano(antiga 8 o série).
A prova de seleção será realizada no dia 24
deste mês na própria escola SENAI de
Pindamonhangaba, e para realizá-la é obrigatório apresentar RG ou algum documento com
foto. Outras informações pelo telefone (12)
3642-6207 ou se dirigir até o endereço da escola: Av. Abel Corrêa Guimarães, 971, Jardim
Resende.

Empresas associadas ao CIESP tem
programa de financiamento diferenciado
O Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP) e a Nossa Caixa Desenvolvimento
assinaram recentemente parceria para permitir que
empresas associadas ao CIESP possam contratar
recursos a juros competitivos para investimentos, inclusive em inovação, design e sustentabilidade.
“Este ato é de suma importância para as empresas industriais, porque se trata de um banco de fomento por excelência e com taxas
muito competitivas, além de ser um repassador
das linhas do BNDES”, afirmou Rafael Cervone,

representante do CIESP.
Segundo ele, a parceria com a Nossa Caixa
Desenvolvimento fortalece o planejamento estratégico do CIESP para os próximos dois anos,
que elegeu, como premissa básica de desenvolvimento sustentável, o investimento em inovação tecnológica e design.
“Convênios como este fortalecem nossa política corporativa que é inserir cada vez mais
nossas empresas associadas no ciclo da economia verde de baixo carbono”, reforça.

Nova loja Puket é inaugurada no
Shopping Colinas em São José dos Campos
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SENAI Pinda abre processo seletivo
para Curso de Aprendizagem Industrial
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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.
E-mail de contato:
daniel.machado@godoimachado.com.br.
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Em nosso artigo da edição anterior, dissemos
que iríamos tratar da importância do acompanhamento
jurídico em obras de construção civil e infra-estrutura.
Contudo, diante da crescente publicidade provinda dos
órgãos públicos, no sentido de proporcionar melhores
meios para que os contribuintes quitem suas dívidas
fiscais (ou mesmo extra fiscais), consideramos propício abordar o tema, retomando nossa discussão sobre
obras de construção civil em nosso próximo encontro.
Primeiramente, devemos ter em mente a seguinte idéia: a Fazenda Pública (municipal, estadual ou
federal), ao proporcionar condições favoráveis para
que os contribuintes possam quitar seus débitos tributários, está obedecendo determinação do Tribunal de Contas da União/Estados, que incentiva os
Municípios e Estados Federativos a instituírem meios de diminuição de sua respectiva Dívida Ativa.
E o que é “Dívida Ativa”? Em termos gerais, Dívida Ativa é conjunto de créditos públicos regularmente
inscritos na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo fixado para seu pagamento. Assim, constitui a Dívida Ativa de um Município todas as dívidas que pessoas jurídicas e físicas
tem com ele. Uma Dívida Ativa em constante crescimento pode indicar que determinado órgão
fiscalizador atua com falta de critérios na cobrança
de créditos tributários ou, ainda, com falta de planejamento da fiscalização, indicando, também, a impunidade, a baixa qualidade dos processos (Autos
de Infração), a morosidade do processo de cobrança judicial, entre outros aspectos negativos. Daí a
importância em se proporcionar meios de diminuição do montante devido pela população em geral.
Tais incentivos são extremamente benéficos para
todos, sem exceção. O Poder Público ganha, na
mesma proporção em que os contribuintes também
ganham, uma vez que lhes é criada condições mais
favoráveis (parcelamentos, remissões, anistias, entre outras) para quitar suas dívidas.
Contudo, o ato de comparecer até o Poder Público e utilizar-se dos meios por ele dispostos para
a quitação da dívida, acarreta algumas conseqüências jurídicas fiscais, como, por exemplo, a interrupção do prazo prescricional, por meio da confissão de dívida. Desta forma, faz-se necessário ter
o conhecimento geral dos efeitos gerados quando
o contribuinte utiliza-se dos meios dispostos pela
Fazenda Pública, procurando evitar, assim, que se
pague mais tributo que o devido ou, em casos mais
extremos, pague tributo que já nem mais exista.
De qualquer forma, conhecer os institutos que
permeiam a matéria acarretará não só o pagamento consciente de suas obrigações fiscais, como
também impedirá erros na quantificação do valor
a ser efetivamente pago, com base nos
ordenamentos legais que regem a matéria. FIQUEM
ATENTOS! e Boa leitura a todos!
Divulgação
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Alerta!
Pagamento de Débitos Fiscais
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A loja Puket abriu as portas no Shopping
Colinas em São José dos Campos, localizada
no piso superior oferecendo toda a coleção de
meias coloridas, pijamas, lingeries e acessórios.
A grife oferece produtos com estilo para momentos de descanso e descontração, com
destaque para a sua infinidade de modelos de
produtos: listrados, lisos, com cores alegres
e visual irreverente.
A marca se destaca no setor de moda íntima nacional e internacional, reconhecida por
combinar inovação, criatividade e bom humor
à qualidade do produto.
Sobre o Shopping Colinas
O Shopping Colinas completou treze anos
em maio, confirmando sua vocação em ser um
centro de compras diferenciado, com um mix

de lojas que contempla algumas das principais
grifes de moda do país. Com cerca de 140 lojas e uma praça de alimentação contendo marcas conceituadas da gastronomia nacional, o
Shopping Colinas recebe mensalmente cerca
de 860 mil pessoas.
O
Shopping
Colinas
(www.shoppingcolinas.com.br) 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, 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.

Vale Empresarial

Página 07

Investimentos e Negócios

AD Shopping divulga lojas âncoras para
Shopping Pátio Pinda
João Paulo Ouverney

Adriano Capobianco e Jorge Samahá (ACIP)
João Paulo Ouverney

Empresários comerciantes e autoridades na sede da ACIP

O grupo AD Shopping apresentou
para empresários, imprensa e autoridades de Pindamonhangaba o seu novo
projeto para a região. Com investimento estimado em R$ 50 milhões, um consórcio de empreendedores prevê para
outubro de 2012 a inauguração do
Shopping Pátio Pinda, às margens da
Rodovia Amador Bueno da Veiga (estrada velha Pinda-Taubaté), em frente o
condomínio Village Paineiras.
Desenvolvido pela DFA Arquitetura e
Design, o projeto está desenvolvido
numa área de 120 mil m² com área
construída de 34 mil m² e área bruta
locável de 23 mil m². O novo centro de
compras da região deverá apresentar 5
lojas âncoras (Renner, C&A, Magazine
Luiza, Lojas Americanas, Marisa,
RiHappy Brinquedos), 2 megalojas, 111
lojas satélites, hipermercado, homecenter,
12 operações de fast-food, dois restaurantes, quatro salas de cinema, parque de diversão com boliche e uma área de estacionamento com 1.500 vagas.
“Iremos realizar o lançamento no próximo mês e as obras em abril de 2011.

Adquirimos o terreno com escritura passada e
registro e com o apoio da Prefeitura e do
empresariado local queremos trazer um
shopping moderno com um mix agradável de
produtos, serviços e lazer”, ressaltou Adriano
Capobianco da AD Shopping.
Para esse investimento os empreendedor e s s ã o f o r m a d o s p e l o s g r u p o s Va h r c a v,
Paromar e Megleth (RiHappy), Burgundy e o
próprio AD que participa com uma fatia de 10%
do empreendimento.
Sobre a AD
A Administradora AD Shopping é considerada atualmente um dos grupos mais fortes na administração de shopping center no Brasil com uma fatia de 6,4% dos shoppings brasileiros e mais de 4
mil lojas espalhadas em 20 shoppings por todo o
País como: Minas Shopping, Pier 21 (Brasília),
Divinópolis (MG), Metro Tatuapé, La Plage Guarujá e
Pátio Limeira. “Temos ainda outros quatro empreendimentos em execução com previsão de inauguração até 2012 em Chapecó (SC), Marabá (PA),
Sorocaba (SP) e Botucatu (SP).
O grupo ainda estuda a viabilização com investidores na construção de um centro comercial e um empreendimento hoteleiro para uma
convivência harmoniosa nas localidades.

Política Empresarial

Paulo Skaf reassume presidência das entidades do setor produtivo
Divulgação

Imediatamente após o resultado das eleições em São Paulo, o candidato do Partido
Socialista Brasileiro (PSB) ao governo do estado, Paulo Skaf, reassumiu as presidências da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP), do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP), do Instituto
Roberto Simonsen (IRS), do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Social da Indústria (SESI) de São Paulo,
bem como, a primeira vice-presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Segundo informações dos bastidores da
FIESP, Skaf já estava com disposição revigorada ao trabalho bem cedo na sede da entidade, no dia 4, após o término da eleição.
Skaf estava licenciado dessas instituições

desde o final de maio, quando assumiu um
compromisso cívico de participação democrática, levando à sociedade de São Paulo novas
propostas. Foram quatro meses, nos quais teve
a oportunidade de estreitar o seu conhecimento do Estado e, ainda, aproximar-se da população, ouvir seus reclamos, conhecer suas expectativas para o futuro. “Foi muito bom estar
junto às pessoas, saber como pensam, o que
esperam dos governantes”, comentou.
Skaf participou de todos os debates promovidos pela mídia sempre com excelente avaliação,
concedeu dezenas de entrevistas, visitou todas as
regiões de São Paulo, fez várias palestras e, em
especial, dialogou “ao
vivo” com a sociedade
pela Internet.

Paulo Skaf, reassumiu diretoria FIESP
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Chery do Brasil investe U$ 134 milhões em fábrica
de carros em Jacareí

Yong Veículos

Divulgação

Três modelos da marca são comercializados no Brasil

Representantes da Chery do Brasil assinaram
recentemente memorando de entendimentos para
instalação da empresa automobilística Chery em
Jacareí, num investimento inicial que prevê U$ 134
milhões até 2013. No documento, constam as bases
gerais do empreendimento acordadas entre a Prefeitura e a empresa, relacionadas à área, infraestrutura, acessos viários e incentivos tributários.
Na primeira fase do projeto, a Chery investirá
US$ 134 milhões e produzirá no início das operações, prevista para o final de 2013, 50 mil veículos ao ano. Neste período serão gerados cerca
de mil empregos diretos. O investimento poderá
chegar a US$ 400 milhões e gerar três mil empregos, com capacidade de produzir 150 mil veículos por ano. A primeira fábrica da empresa chinesa no Brasil terá um milhão de metros quadrados
de área construída e ficará próxima à Rodovia Presidente Dutra.
O representante da Chery mencionou que o Estado de São Paulo e o município de Jacareí fo-

ram escolhidos, após vários
anos de avaliação, por estarem localizados no centro do
maior mercado consumidor
de veículos do País, com
uma completa rede de fornecedores de peças e convenientes condições logísticas.
Além de fatores como
logística, condições de
infraestrutura, recursos humanos e mercado consumidor,
Revenda da montadora chinesa em Sorocaba (SP): marca cresce no Brasil
a opção da Chery pelo Estado de São Paulo foi motivada pelo Programa Es- truindo suas plantas em São Paulo, o que fará o
tadual de Incentivo ao Investimento pelo Fabrican- Estado voltar a ter 50% da produção nacional de
te de Veiculo Automotor (Pró-Veículo), regido pelo veículos a partir de 2013”, afirmou.
Decreto 53.051, de 3 de junho de 2008, que preParticiparam do evento o secretário do partido
vê a suspensão do pagamento do ICMS para a comunista, Chen Shulong, o vice-presidente da
aquisição de mercadorias, equipamentos, partes e Chery Automobile Co. Ltda, Zhou Biren, o vice-prepeças.
sidente Internacional da Chery, Du Weikiang e o preSobre a Chery
sidente da Chery do Brasil, Luis Curi. A comitiva braA Chery Automobile Ltda., maior montadora inde- sileira contou também com o secretário-adjunto de
pendente da China, foi fundada em 1997. Com a van- Desenvolvimento do Estado, João Carlos Maranha,
tagem de possuir seu próprio departamento de Pes- e o prefeito de Jacareí, Hamilton Mota.
quisa e Desenvolvimento e uma linha completa de
Mugnaini convidou o presidente da Chery para
veículos, a companhia tem experimentado um de- visitar o Brasil e conhecer o salão do automóvel,
senvolvimento significativo.
que acontece em outubro, na capital paulista.
Em 2009 a companhia comercializou 500.000 uniDivulgação
dades em mais de 80 países ou regiões. Neste ano
a estimativa é de ser atingir a venda de 700.000 unidades. Sediada na cidade de Wuhu, província de
Anhuí, a Chery possui mais de 15 fábricas construídas
ou em processo de construção no mundo.
Em 2009, a companhia passou a distribuir seus
produtos no Brasil, já contando atualmente com uma
rede de 50 concessionárias localizadas em várias
cidades do Brasil, que comercializa três modelos
de marca.
Para o presidente da Investe São Paulo, Mario
Mugnaini Jr, a instalação da empresa chinesa confirma a vocação do Estado para o setor automotivo.
Protocola de Intenções e assinado
“Além da Chery outras duas montadoras estão conspara implantação da unidade em Jacareí

FIESP discute propostas para as pequenas empresas
As principais barreiras para o crescimento da indústria no próximo governo foram discutidas pelas
FIESP no 5º Congresso da Micro e Pequena Indústria. Pesquisa realizada pela entidade em meados
deste ano mostra que, com 66%, a carga tributária é
o maior entrave para o crescimento dos pequenos
negócios.
“A conjuntura atual impõe desafios às micro e pequenas indústrias”, afirma o diretor-titular do Departamento das Micro e Pequenas Indústrias (Dempi)
da Fiesp, Milton Bogus. Para ele, a maior causa de
perda de competitividade está relacionada com a
carga tributária excessiva, que encarece o produto
nacional e não é equiparada aos produtos importados. “Vamos discutir propostas para o próximo governo”, salientou.
O segmento também vem sofrendo forte competição dos produtos importados, beneficiados pela
sobrevalorização da taxa de câmbio. Desta maneira, a ampliação da demanda no mercado interno elevou a participação das importações no consumo.

No segundo trimestre deste ano, os produtos importados representaram cerca de 40% do consumo
aparente.
Em 2009, o estado de São Paulo tinha 84,5 mil
micro e pequenas indústrias, que representavam

88,5% dos empreendimentos industriais. Elas empregavam 1,1 milhão de trabalhadores (41,6% do
emprego industrial do Estado). A Fiesp e o Ciesp
estimam que, no próximo ano, os pequenos negócios gerem 1,3 milhão de empregos formais.

Eletroeletrônica abre inscrições no SENAI Pinda
Foram abertas nesta segunda-feira(18) as inscrições para o processo seletivo do curso técnico em
Eletroeletrônica
2011
do
SENAI
de
Pindamonhangaba. O curso tem duração de dois
anos, e será disponibilizada 08 vagas para o período da manhã e 32 vagas para o período tarde.
O pré requisito para as inscrições é que candidatos de ambos os sexos, devem estar cursando
o último ano do Ensino Médio ou já ter concluído.
As inscrições devem ser feitas via web, na página
eletrônica do SENAI-SP:
www.sp.senai.br/processoseletivo e clicar na
opção: Cursos Técnico. Para realizar a inscrição é

obrigatório ter RG e CPF. Depois é necessário imprimir o boleto referente a taxa de inscrição no valor de
R$ 37,00. A impressão da Guia de Inscrição, ficará sob
responsabilidade do candidato, que deverá imprimi-la
no link: “Acompanhamento do Processo Seletivo”, localizado no mesmo endereço eletrônico citado acima.
As inscrições seguem até o dia 05 de novembro e a prova de seleção será realizada no dia
28 de novembro, e para realizá-la é necessário a
apresentação do RG ou algum documento com foto.
Outras informações pelo telefone: (12) 3642-6207 ou
se dirigir até a escola SENAI Pindamonhangaba: Av.
Abel Corrêa Guimarães, 971,Jardim Resende.
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Empresários japoneses visitam Pinda e estudam
implantação de empreendimentos na região
Divulgação

Álvaro Staut apresenta programas de incentivos fiscais

Uma comitiva de empresários do Japão visitou
Pindamonhangaba recentemente para conhecer os
distritos empresariais da cidade e a infraestrutura do
município. A intenção do grupo nipônico é criar filiais
em Pindamonhangaba, tendo em vista que o empreendimento é apoiada pelas leis de incentivo criadas pela Prefeitura.
Os orientais foram recepcionados no gabinete do
prefeito João Ribeiro pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Álvaro Staut Neto, que apresentou os benefícios fiscais oferecidos pelo município para a instalação de novas empresas e geração

Divulgação

de empregos, além de um
mapeamento de outros dados como: número de faculdades, cursos técnicos,
logística, economia e outros.
De acordo com Staut, a
possibilidade da instalação
de grupos do Japão em
Pindamonhangaba é grande, pois a postura do Brasil frente às relações internacionais e toda elaboração de leis e projetos da
Prefeitura, tornam o municíSecretaria de Desenvolvimento recebe empresários japoneses
pio ainda mais atraente.
“Qualquer industrial que fizer uma análise detalhada que estudos minuciosos sejam realizados entre o
sobre as vantagens e desvantagens da nossa cida- município e o grupo nipônico ligado à Fujiarte, além
de em relação com outras da região vai perceber de outras empresas de componentes eletrônicos,
que terá mais benefícios se optar por autopeças e outros.
Dentre os empresários estavam os senhores
Pindamonhangaba. Nossa cidade é exemplo de
expansão ordenada, modernidade e qualidade de Kenjiro Miyazakim e Yasushige Shida; além do previda”.
sidente do clube japonês de Pindamonhangaba,
O secretário vai encaminhar os projetos prelimi- Kiyohiko Maruyama, consultor Dario Wakatsuki e
nares dos japoneses ao prefeito João Ribeiro, para vereador Dr. Isael Domingos.

Destaque Comercial

Qualificada pela revista Veja, Restaurante Armazém da Fazenda
comemora o sucesso e reforça seus conceitos de qualidade
Fotos: Divulgação Guia Brasil

O restaurante Armazém da Fazenda oferece há seis anos, em Pindamonhangaba,
ótimas opções de uma gastronomia
diversificada. Procurando agradar a todos os
seus clientes, o local dispõe de sugestões
que abrangem desde a comida de fazenda
até culinárias variadas como saladas,
quiches, tortas, massas, carnes, peixes e
outros.
Uma das especialidades da casa é a truta, que você poderá escolher “a la carte”,
que será preparada na hora, especialmente
para você.
Gustavo de Andrade, proprietário do estabelecimento, busca o bem-estar do cliente em cada detalhe. A infraestrutura do local
oferece um ambiente agradável, com conforto e tranquilidade, além de uma bela vista para as
montanhas.
Os produtos também recebem um cuidado especial ao serem recebidos por fornecedores externos, que garantem a qualidade dos alimentos. “Aqui,
seguimos uma filosofia que é a de melhorar sempre. Por isso, estamos sempre nos reestruturando”,

Bom gosto e ambiente agradável são marcas da casa

afirmou Gustavo.
Com funcionários qualificados, com formação em
gastronomia, o Armazém da Fazenda oferece almoço todos os dias de 11h30 às 15h e aos sábados,
domingos e feriados de 11h30 às 16h.
O local foi recentemente premiado com a indica-

Pratos variados feitos pela culinária caseira num
ambiente onde a natureza e as paisagens do campo
colaboram para o cliente saborear o seu almoço

ção de melhor comida de fazenda pela revista Veja. “Eu fico satisfeito, pois este é um
resultado que veio naturalmente. Nós não
procuramos ou nos inscrevemos para participar do concurso. Pelo contrário, é o resultado do reconhecimento de um serviço bem
oferecido”, comemora Gustavo.
Sobre o local
O Armazém da Fazenda nasceu onde
existia há mais de 50 anos uma antiga casa
de “colono”, na propriedade da família
Andrade. O local foi restaurado com muito
carinho e bom gosto e transformou-se num
ambiente aconchegante, ideal para apreciar
uma saborosa cozinha contemporânea. Herdou da região o charme e a criatividade dos
pratos artesanais, com inovação nos ingredientes, resultando em sabores inesperados.
Bem localizado, próximo a entrada pela Via Dutra,
o Armazém da Fazenda encontra-se à Av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso, nº 4275. Mais detalhes
pelo telefone (12) 3642-6400 ou pelo site
www.guiabrasilonline.com.br/armazemdafazenda.
Sugestões pelo e-mail arfazd@uol.com.br.

Vale Empresarial
○
○
○
○
○
○
○
○

Divulgação

No próximo dia 24 de outubro, acontece a
terceira etapa da Série Delta de Corridas de
Rua. As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas pelo site www.seriedelta2010.com.br.
A largada dos atletas será às 8h, da Av. Major
Miguel Naked, na lateral do Shopping Colinas.
A chegada será no estacionamento do complexo de compras. O percurso terá distância de 5 quilômetros e 10 quilômetros, passando pelas avenidas Dr. Eduardo Cury e Jorge Zarur.
Os participantes vão receber um kit contendo
camiseta, sacola de treino, medalha e uma Revista
O2. Os três primeiros colocados das provas de 5k
e 10k nas categorias masculino e feminino também
receberão troféus.
No estacionamento do Shopping Colinas será
montada completa infraestrutura para dar suporte aos
atletas e ao público que for assistir à prova.
Série Delta
A Série Delta possui três etapas por ano e

esta será a última corrida
de 2010. A
Série também
acontece nas
cidades de
São Paulo,
Campinas e
Ribeirão Preto. Em todas
as etapas de
São José dos
Fachada do Shopping Colinas
Campos, o
Shopping Colinas sedia o evento.
Demonstrando apoio aos eventos esportivos
o Shopping Colinas também vai sediar a 1ª
Oscar Running Night Fila 2010, no dia 6 de novembro e a Caminhada Pense Rosa no dia 7
de novembro. Em 2010, o Shopping também
sediou a Unimed Run, realizada junho.

Copa 2014
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Shopping Colinas sedia eventos
esportivos em São José

Candidatas a subsede, cidades do Vale
receberão visita de comitê organizador
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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: santos@santosempresarial.com.br

○

○

A sigla ISO refere à Internacional Organization for
Standardization, ou seja, Organização Internacional
de Normalização, organização não-governamental
presente em mais de 157 países. A função da
ISO14001 é o estabelecimento de diretrizes sobre a
área de gestão ambiental dentro das empresas. Ela
atesta a responsabilidade ambiental no desenvolvimento das atividades da empresa, além de ser considerada como padrão mínimo para um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA). Conheça abaixo as vantagens e a importância da certificação ISO 14001:
Passos
1-Com a prática das normas ISSO, a empresa
torna-se mais organizada e produtiva;
2-Além disso, as empresa são reconhecidas
pelos seus clientes, aumentando, portanto, sua
credibilidade e competitividade, pois se os benefícios ambientais e seus lucros aumentam, as partes
interessadas verão os benefícios;
3-Com a certificação ISO 14001, os relacionamentos com seus públicos (clientes, comunidades, fornecedores, acionistas, entre outros), tornam-se melhores, além da redução de custos, através do uso
responsável de matérias-primas e das práticas
ambientalmente corretas;
4-As empresas que praticam as normas da ISO
14001 reduzem significa mente seus gastos de materiais, os custos de descarte de resíduos, podendo inclusive reciclar a energia de calor para reduzir
as contas de energia;
5-Outra vantagem é o fato das empresas se tornarem mais preparadas para evitar multas e penalidades futuras, pois estarão cumprindo a legislação
ambiental ;
6 - A motivação e o envolvimento dos colaboradores tornam-se mais efetivos, assim como as vantagens de marketing e concorrenciais;
7 - Entre os requisitos para que uma organização
implante e mantenha o sistema de gestão ambiental
(SGA), estão: Cumprimento da legislação ambiental,
Diagnóstico atualizado dos aspectos ambientais de
cada atividade, Procedimentos padrões e planos de
ação para eliminar ou diminuir os impactos ambientais
sobre os aspectos ambientais e Equipe devidamente
treinada e qualificada
Importante
Para que uma empresa seja certificada, ela deve
passar por auditorias em que especialistas verificam
e analisam se todos os requisitos estão sendo devidamente cumpridos. Existe uma metodologia prática a seguir para manter o SGA. Trata-se da abordagem de melhoria contínua: Planejar-Fazer - Checar Agir (PDCA) para gerenciar um sistema de processos. A ISO 14001 também adiciona quatro pontos de
enfoque para a Gestão Ambiental, um para cada elemento do modelo PDCA: Melhoria Contínua: Política
Ambiental - Análise Crítica pela Administração - Verificação e Ação Corretiva - Implementação e Operação - Planejamento.

○

ISO 14001

○

○
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O Comitê Organizador da Copa 2014 deverá
As concorrentes de Ubatuba como candidatas
visitar as quatro cidades candidatas a vaga de Ci- a subsede da Copa do Mundo 2014 também apredade Subsede até o final do ano. Em março des- sentam pontos positivos nessa disputa. A cidade
te ano, o Comitê anunciou que os municípios de Guaratinguetá tem um campo de futebol que
de São José dos Campos, Cruzeiro, Ubatuba e atende normais internacionais. Cruzeiro apresenGuaratinguetá concorrem com outras 53 cidades ta um dos menores índices criminais da região.
do Estado como candidata a subsede da Copa Ubatuba e São José dos Campos contam com
do Mundo no Brasil em 2014.
uma grande rede hoteleira. De acordo com o CoTodos esses municípios passarão por vistori- mitê Organizador, após a pré-seleção dos munias de infraestrutura pelo Comitê Organizador da cípios, a lista é encaminhada à FIFA (Federação
Copa de 2014 que terá como principais critérios: Internacional de Futebol), mas são as próprias
rede hoteleira, segurança, infraestrutura de esporte seleções que farão a escolha final.
e prestação de serviços.
Divulgação
O secretário de
Esporte e Lazer de
Ubatuba,
Fábio
Medeiros, afirma que
só o fato de Ubatuba
concorrer como uma
cidade subsede já é
uma grande conquista. “Estamos na torcida para conseguirmos ser uma cidade
subsede. Temos condições para isso e
estamos no aguardo
da visita do Comitê”,
declarou
Fábio
Medeiros.
Ubatuba aposta em rede hoteleira para convencer o Comitê Organizador
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Associações Comerciais da região participam de
encontro com a Polícia Militar
Divulgação

O Comandante da Polícia Militar,
Tenente Coronel Manoel Messias
Mello, fez uma apresentação sobre o
trabalho da PM e quais ações estão
previstas para melhorar a segurança
pública na região. “Foi uma grande
oportunidade para estreitarmos o relacionamento com o comando da Polícia Militar e também manifestar a necessidade de melhoria na segurança
pública, começando no atendimento do
Márcia Molina, presidente da Associação Comercial de Guaratinguetá 190, que sempre escutamos reclamacom representantes da Polícia Militar da região
ções dos empresários”, disse Márcia
Representantes e dirigentes das Associações Molina – ACE Guaratinguetá.
Comerciais do Vale do Paraíba participaram recenO encontro contou também com a presença dos
temente de uma reunião com o comando da Polícia presidentes das Associações Comerciais de São
Militar da região, em São José dos Campos.
José dos Campos, Pindamonhangaba, Taubaté,

Lorena, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista,
Taubaté, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e
do vice-presidente da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo),
Georges Nicolas. Além disso, participaram os comandantes: Tenente Coronel Guimarães (1ºBPMI São
José dos Campos), Tenente Coronel Tobias (23º
BPMI - Lorena), Tenente Coronel Oswaldo Luiz Sorge
(41º BPMI - Jacareí, Santa Branca, Paraibuna e
Igaratá), Tenente Coronel Eduardo Rogério Góes (20º
BPMI - Litoral Norte), Tenente Coronel Eduilio ( 46º
BPMI -Sul e Leste de São José dos Campos e
Caçapava) e Tenente Coronel Monteiro (5º BPMI Taubaté, Pindamonhangaba, Santo Antonio do Pinhal,
Tremembé, Campos do Jordão, São Bento do
Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra, Natividade da Serra e Lagoinha).

5àSec traz novos conceitos na limpeza de roupas em Taubaté e Pinda
Divulgação

Considerada a maior rede de lavanderias do
Brasil, a 5àSec traz ao Vale do Paraíba, através
de suas unidades em Pindamonhangaba e
Taubaté, o melhor conceito em limpeza de roupas.
Dentre os serviços com maior procura está lavagem de camisetas, camisa, blusa, blazer, gravata, calça, saia e malhas. A empresa oferece
a seus clientes os serviços especiais de lavagem de roupas de cama, mesa e banho; edredons
e cobertores; tapetes e cortinas; bichos de pelúcia;
artigos em couro e peles em geral e artigos como
tênis, bolsa, mochila e carrinho de bebê.
Sistema Máxima
Preocupada com a qualidade e exigência
do seu público, a 5àSec desenvolveu um processo de limpeza que permite tratar todos os
tipos de fibras, mesmo os mais delicados, com
doçura, delicadeza e eficácia. Denominado de
Sistema Máxima, o processo oferece um tratamento mais específico para cada tipo de peça

como: seda, caxemira, pashmina, pura lã,
viscose e acetato, além das peças com ornamento como pérola, lantejoulas, couro, PVC,
strass, dentre outros.
Fidelidade
Outra vantagem oferecida pela empresa aos
seus cliente é o cartão “Cliente Especial
5àSec”. Quem se cadastrar no Programa Fidelidade ganha prêmios e vantagens, pois a cada
R$ 1,00 gasto na empresa você ganha 1 ponto, que fica registrado no cartão podendo ser
trocado por prêmios e descontos. Para obter
mais informações e se cadastrar basta acessar
www.5asec.com.br/fidelidade.
Oficina de Costura
Visando a facilitar a vida de seus clientes a
empresa desenvolveu o serviço Oficina de
Costura 5àSec. Além de lavar as roupas com a
tecnologia e qualidade reconhecida, a empresa realiza pequenos reparos necessários nas

Colaboradoras da unidade de Taubaté

roupas através de funcionárias especializadas.
Unidades 5àec
As lojas da 5àSec estão localizadas à Avenida Itália, 231 em Taubaté (telefone 3413-3242)
e à Av. Amador Bueno da Veiga, 2100 – loja 6
em Pindamonhangaba (em frente ao Village
Paineiras – telefone 3645-6004).

Destaque Comercial

Duarte & Oliveira Corretora de Seguros inicia trabalhos em Pinda

Rosieli Nogueira

Pindamonhangaba ganhou recentemente o
trabalho de mais uma empresa no ramo de corretagem: Duarte & Oliveira Corretora de Seguros.
A empresa está oferecendo as melhores opções para contratar o seu
seguro e vem atuando em
todos os ramos de seguros do mercado: automóvel, residência, empresa,
condomínio, fiança locatícia, vida e acidentes pessoais
(estágio) com as mais conceituadas seguradoras do mercado.
Outra forte atuação da empresa está no ramo

de Consórcios, Financiamentos e Refinanciamento
entre outros; com as mais conceituadas Seguradoras do Mercado.
Sob a responsabilidade
de Rosieli Nogueira,
Edison Duarte Júnior, Cris
Oliveira e Manoel Oliveira, a Duarte &
Oliveira Corretora de Seguros tem como lema “A união
certa para sua segurança”. A empresa está de portas abertas para as visitas à rua Dr. Campos Salles,
nº 742 (próximo a Praça São Benedito) e atende
pelos telefones 3522-9888 / Fax: (12) 3522-9880 e
e-mail: duarteeoliveiraseguros@hotmail.com.

Fachada da empresa na rua Dr. Campos Salles
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Emprego é Notícia

Controller
Formação em Ciências Contábeis com CRC;
Vivência em relatório analiticos, fluxo de caixa, financeiro em geral; Domínio em USGAAP, BRGAAP,
IFRPS, sistemas ERP e sistemas de Report; Inglês fluente e Espanhol intermediário e disponibilidades para viagens nacionais e internacionais.

Supervisor de RH
Formação em Administração/RH e foco em Recrutamento, Seleção e Admissão. Disponibilidade
total para viagens.

Supervisor de RH
Formação em Administração/RH e foco em Administração de Pessoal e negociações trabalhistas. Disponibilidade total para viagens.

Eng. Desenvolvimento de Produto
Formação - Engenheiro Mecânico/ Mecatrônico ou
Eletrônico; Experiência em filtragem ou na área de Engenharia de Produtos em industria automotiva e desejável inventor, autocad e conhecimentos de ISO TS.

Gestor Financeiro
Formação em Ciências Contábeis ou Ciências
Econômicas; experiência profissional em posição
de liderança por um prazo de igual ou superior a
cinco anos em empresa de médio/grande porte.
Domínio de Office, principalmente Excel e de línguas (alemão e inglês). Atribuições: - Responsável pela Gerência Financeira da empresa, atuará
como “controler” e terá, entre outras, a seguinte
rotina: Contabilidade Financeira, Contabilidade
Gerencial, Controladoria, Gestão de Impostos (política brasileira e internacional)

Engenheiro Aeronáutico
Para atuar no exterior: execute a incorporação
de alterações de produtos para os componentes
do motor identificados, assembléias e / ou sistemas que atendam às necessidades de mudança e
padrões de desenvolvimento de produto.
Produção de modelos CAD 3D e desenhos detalhados de fabricação instruções designer e documentação mudança de projeto.
Produção de modelos CAD 3D em CATIA, mantendo a estrutura do produto, a informação geométrica e informações funcionais
Experiência em modelagem estrutural composto
e estar familiarizado com diferentes abordagens de
modelagem em modelagem Composite CATIA V5
e CADSS5 (ou) CATIA V5 e CATIA V4.

www.valeempregos.com.br
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Região registra alta na venda do Dia
das Crianças e projeta-se para o Natal
Divulgação/ACIT

A ACI (Associação
mercial e Industrial de
Comercial e Industrial) de
Taubaté (ACIT) aferiu
São José dos Campos
que as vendas para o
divulgou pesquisa sobre
Dia das Crianças desas vendas do Dia das Crise ano apresentaram
anças. Cerca de 30 lojisum aumento de 11%
tas foram consultados nos
em relação ao mesmo
setores de roupas, calçaperíodo de 2009. O núdos, loja de departamenmero supera a expectos, eletrônicos e celulatativa da ACIT, que era
res, presentes e brinquede 9% de crescimento
dos.
nas vendas.
Associações da região já se preparam para as compras de
Após a data comeOs brinquedos foNatal, na foto campanha 2009 em Taubaté
morativa, 86% dos emram os produtos mais
presários afirmaram que as vendas foram me- vendidos, o que já se esperava. Também
lhores ou iguais às do ano passado, com um
confirmou-se a subida dos eletrônicos
aumento muito expressivo nas vendas de 24%. (videogames, celulares e aparelhos de MP3)
A forma de pagamento mais utilizada pelos con- para o segundo lugar na lista dos presentes
sumidores foram os cartões de débito e crédi- mais comprados, deixando itens de vestuário
to, que somaram 84% das compras realizadas. e calçados para trás. O valor médio do preQuanto à média de preços de presentes, sente para as crianças foi de R$ 70,00.
43% deles foram de até R$50, seguidos por
O balanço final, com o crescimento de 11%,
39% de presentes no valor entre R$51 a R$100. fez a Associação Comercial aumentar a confiApenas 7% deles foram acima de R$ 200 re- ança para as vendas do Natal. “Estamos conais. Dentre os presentes mais procurados, brin- tentes com o balanço das vendas. Agora, os
quedos, celulares e videogames responderam empresários já começam a se preparar para o
por 61% das vendas. Em seguida, roupas, cal- Natal, a data que sempre apresenta o maior
çados, livros e dvd’s representaram, cada um, número de vendas. Esse aquecimento verifi39% da preferência.
cado durante o período do Dia das Crianças
Taubaté
nos deixa mais confiantes para o final do ano”,
Um levantamento feito pela Associação Co- concluiu Sandra Morales, presidente da ACIT.

Pegasus comemora 22 anos
e é referência em comunicação visual
Especializada na confecção de camisetas,
placas, faixa e adesivos, uniformes esportivos,
impressão digital e comerciais para TV, a
Pegasus Comunicação é referência na área
com mais de 20 anos de atuação no mercado
de Pindamonhangaba e região.
De propriedade do empresário Pedro Alves
Ferreira, popular Pedrinho, a empresa começou a funcionar em 1988 na Rua dos Andradas,
até viabilizar sua sede própria, em um galpão
onde funciona até hoje no bairro Santa Cecília.
“No início não foi nada fácil, pois comecei
com 15 anos de idade sempre lutando para conquistar a experiência e credibilidade no mercado, graças a pessoas e amigos que acreditaram no nosso projeto atingimos o crescimento na área de comunicação visual.
“Agradeço muito a pessoas que acreditaram
em nossa atitude, num momento difícil, quando ainda jovem perdi meu pai, obrigando a lutar com minhas próprias forças e superar os
obstáculos”, afirmou Pedrinho.
Atualmente a empresa conta com a colaboração
de nove funcionários e apresenta como diferencial
a qualidade e rapidez na entrega de seus serviços,
além de contar com uma equipe de profissionais
especializados e um preço especial.
Sustentabilidade
“Nosso objetivo atual é acompanhar o mercado empresarial e promover ações que possam proteger nossos horizontes dentro de um

planeta limpo e saudável”, comentou o proprietário.
Para ele o público consumidor se preocupa
muito mais com a forma, como os produtos são
produzidos e os perigos inerentes para o meio
ambiente do que num passado próximo. “Para
que uma empresa sustentável possa ser realmente chamada de amiga do meio ambiente e
preocupada com a sociedade que a cerca; ela
deve fazer muito mais do que simplesmente usar
papel reciclado ou fazer doações e campanhas em
prol do meio ambiente”, salienta Pedrinho.
Para ele, estudos e desenvolvimento frequentes
em novos métodos de produção ou materiais podem representar um passo significativo para levar
uma empresa a conseguir aplicar a sustentabilidade
na sua produção.
Além disso, a empresa que é sustentável deve
atuar também de forma pró-ativa na comunidade em
que está inserida e na comunidade que gira em torno de seu próprio pessoal colaborador.
Comemoração
Para comemorar os 22 anos de atuação no mercado, a Pegasus agradece o reconhecimento conquistado e pela terceira vez faz justiça e homenagem aos Destaques do Ano.
A empresa está localizada à rua João Maria Pires, 170 – Santa Cecília em Pindamonhangaba e atende pelo telefone (12) 3642-7251. Outras informações
pelo email: pegasus.com@uol.com.br ou no site
www.pegasuscomunicacao.com.br.
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Ubatuba atinge número recorde
de regularização de empresas
O trabalho desenvolvido pela Gerência de
Tributos Mobiliários da Prefeitura de Ubatuba
para trazer para a formalidade e regularizar as
empresas na cidade apresentou um número
recorde no mês de setembro.
Segundo levantamento, os meses de maio
e agosto já haviam registrado índices acima do
normal no número de firmas que saíram da clandestinidade ou que regularizaram sua situação
fiscal. No mês de setembro, de acordo com o
último levantamento da Gerência de Tributos
Mobiliários, 57 empresas deram entrada no
pedido de inscrição na Prefeitura, sendo oito
Micro Empreendedores Individuais (MEIs),
totalizando uma média de dois pedidos por dia.
De acordo com o gerente de Tributos Mobiliários, Jonildo de Jesus, esse recorde é o resultado do trabalho da atual administração. “A
gestão do prefeito Eduardo Cesar busca cada
vez mais fazer a fiscalização atuar no município de forma a coibir a clandestinidade, mas
sempre com a intenção de trazer essas empresas
para a regularização, e não simplesmente multá-las
e depois fechá-las”, declarou o gerente.
Regularizar o comércio
O fiscal de posturas Eduardo Camões Filho
explica que a atual administração sempre teve
a preocupação de regularizar as empresas que
funcionam na informalidade e não de combatê-

las. “Assim, ao intimarem uma firma a se regularizar, os fiscais atuam também de forma instrutiva, informando os contribuintes como devem proceder para atender as exigências da
prefeitura e explicando que os custos para
conseguir a inscrição e o alvará, muitas vezes,
são inferiores às multas que eles levariam, caso
continuassem irregulares”, informou o fiscal.
Os resultados obtidos vêm, de acordo com
Jonildo de Jesus, ao encontro dos objetivos e
metas traçadas pela Secretaria da Fazenda,
que desde o início da atual gestão, desenvolve um trabalho voltado para a recuperação da
economia municipal, visando regularizar o comércio e fomentar o crescimento dos registros
de empreendedores individuais e das micro e
pequenas empresas, principais fontes de emprego na cidade.
(Fonte: Assessoria de Comunicação/PMU).
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Feira de Arquitetura
e Construção é
atração em Taubaté
Acontece no Taubaté Shopping até o dia 24 de
outubro uma grande oportunidade para os consumidores da região adquirirem seu imóvel ou decorar a
sua casa, com a BR Design Feira de Arquitetura e
Construção. Mais de 500 unidades estão em exposição e a venda em Taubaté e Pindamonhangaba,
inclusive com empreendimentos para fins comerciais, como o Busines Center, de Taubaté. Os stands
estão na Praça de Eventos, com acesso gratuito e
atendimento das 10h às 22h. A feira é uma realização da CLM Marketing Promocional.
Expo Meio Ambiente da Yazigi
Também até o dia 24 de outubro, o Taubaté
Shopping abriga em suas dependências a Expo Meio
Ambiente – Yazigi. A escola de idiomas Yazigi desenvolve um trabalho de responsabilidade social e
ambiental junto a seus alunos e para toda a comunidade. Dentro do Projeto Terra Viva, praticado pela
escola, os alunos visitam biomas da região. Com o
objetivo de incentivar e conscientizar os estudantes, as fotos que são tiradas nestas visitas farão parte desta exposição no Taubaté Shopping.
Cerca de 50 fotos estão expostas e fazem parte
de um concurso que irá escolher o melhor registro
fotográfico dessas visitas, além de servir para que
as pessoas que apreciarem a mostra possam saber
o que é um bioma e se sensibilizem para a importância de preservá-lo.
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Tecnologia 3G da TIM chega a Lorena com acesso
mais veloz à internet
Divulgação

Neste mês de outubro, os clientes da TIM
em Lorena passam a contar com os serviços
3G disponibilizados pela operadora. Na região
do Vale do Paraíba, o serviço de internet móvel em alta velocidade está disponível nas principais cidades, como São José dos Campos,
Taubaté e Campos do Jordão.
Os clientes de Lorena contarão com pacotes de até 1 Mbps de velocidade, que permitem o acesso à internet em banda larga móvel,
a partir do celular ou do computador. Alguns
dos benefícios da tecnologia 3G são a TV no
celular (via streaming), realização de Vídeo
Chamada, recebimento e envio de e-mails, con e x ã o c o m o s c o n t a t o s d o Windows Live
Messenger, acesso em tempo real a redes sociais
como Twitter e Facebook e acesso a um amplo
portfólio de entretenimento.
Recentemente, a TIM inovou mais uma vez e lançou o Infinity Web, serviço de dados que permite
aos clientes dos planos Infinity Pré e Controle acesso à internet com baixo custo e sem a contratação
de planos específicos. Para navegar pela web sem
restrição de horário ou local, pagam apenas R$ 0,50
por dia. O cliente pagará apenas uma vez ao se
conectar no dia e terá uso ilimitado da internet até a
meia-noite, sendo cobrado somente o dia em que
usar o serviço.
Para aderir a promoção, o cliente não precisa de

um smartphone – basta um aparelho com navegador. Hoje,
mais de 70% do portifólio da
operadora possui navegador
instalado. Aqueles que desejam trocar de celular, podem
adquirir um aparelho nas lojas TIM, a partir de 12 vezes
de R$ 30.
O Infinity Web permite ao
cliente acessar qualquer site da
internet, como portais de notícias e bancos, e também navegar pelas lojas TIM Music
Store e TIM Games para adquirir músicas e jogos de interesPioneira em operadora móvel TIM traz novos serviços para a região
se, entre outros conteúdos disponíveis.
viços inovadores, como os planos Infinity e Liberty,
Sobre a TIM
e investindo na qualidade da sua rede.
No Brasil desde 1998, a TIM foi a primeira operaEm dezembro de 2009, a TIM concluiu a aquisidora móvel a estar presente em todos os estados ção de 100% da Intelig, adquirindo uma infraestrutura
do País. Com foco em antecipar demandas do con- própria com uma extensa rede de transporte
sumidor, com inovação e qualidade, a empresa viu (backbone de 14,5 mil quilômetros) e redes metrosua base de clientes saltar de 36,1 milhões para 44,4 politanas em 15 capitais. Entre outros benefícios, esta
milhões de clientes no período de março de 2009 a infraestrutura vem permitindo à TIM acelerar a exjunho de 2010, o que representa um crescimento de pansão da sua rede 3G, reduzir custos operacionais
23%. Este desempenho é fruto do reposicionamento como aluguel de circuitos e abordar novos mercaestratégico da marca TIM, que, cada vez mais dos de voz e dados, tanto residencial quanto
centrada no usuário, vem lançando produtos e ser- corporativo.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz
Ronaldo, Débora, Aline,
Daniel, Jeniffer e Elza
prestigiaram o evento
Estratégias de Sucesso

Palestrante Stive Dubner
participou do evento
Estratégias de Sucesso
promovido recentemente
em Taubaté pela ACIT e
parceiro

Ganhadora da
promoção da
Rádio Difusora
AM Pinda
recebe uma
moto 0km da
equipe: Cássio
Renato, Pepe,
Bruno Monteiro
e Ataliba
Felipe César Filho e Alvaro Staut (secretaria de Desenvolvimento Pinda)
ao centro, durante o plantio de árvores no Distrito Industrial do Feital

Prefeito Eduardo Cury e esposa Rosana Dalla Torre acompanham Lú Alckmin
no desfile promovido pela Oscar Fashion
Roberto Faria
Terraza Café em Taubaté vem recebendo gente bonita e de bom gosto em seus eventos
Roberto Faria

Rosangela e Kelly,
proprietárias do
restaurante Colmeia
receberam
recentemente o
governador eleito de
São Paulo, Geraldo
Alckmin que
descansou após o
primeiro turno em
sua prorpiedade

Empresário Carlos Celeste e esposa Maria Aparecida (esq)
com o casal Iracema e Sartori durante evento festivo CCI
Roberto Faria

As empresárias
Rosieli Nogueira e
Cristiana Oliveira
responsáveis pela
Duarte & Oliveira
Corretora de
Seguros

Julia Carvalho
Faria lançou
recentemente
seu livro,
acompanhada
Rui Carvalho e
Cacaio e Luiz
Carlos Loberto
Cacaio (APL)
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Mercado Imobiliário

Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão
oferece atuação diferenciada para clientes especiais
“Quem tirar hoje, uma foto de Pindamonhangaba, não vai reconhecer a cidade dentro de poucos anos”. Com essa aposta, o empresário Jeremias Rodrigues,
considerado o mais bem sucedido jovem empresário no ramo de imóveis de alto padrão do Vale do Paraíba, atua no mercado imobiliário local e regional.
Divulgação

Com o aquecimento do mercado imobiliário da
região, um nicho desse setor vem batendo recordes de investimentos e intensa procura: os imóveis
de alto padrão para clientes diferenciados.
Trabalhando especificamente no mercado imobiliário desse segmento de luxo, a empresa
Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão atende
um público sofisticado, principalmente na área dos
municípios de Pindamonhangaba, Taubaté e
Tremembé.
“É um nicho muito específico, e nós não temos
interesse em atender quem procura o sonho do imóvel próprio, mas a pessoa que busca o imóvel dos
sonhos. E naturalmente as pessoas não têm mais
interesse em investir somas significativas em um
imóvel que não ofereça um padrão de segurança.”,
disse Jeremias Rodrigues, sócio proprietário.
Conforto e segurança
De acordo com o proprietário, a empresa atua
muito forte, não só em Pinda, mas em Taubaté e
Tremembé, em uma área de tremenda expansão e
crescendo de maneira muito significativa, com enorme demanda. “Nossa empresa é muito acessada
através do nosso site www.jeremiasrodrigues.com.br
por pessoas em Portugal, Alemanha, França e
Espanha. Elas enviam contato via e-mail, ou nos ligam, e quando chegam aqui, já chegam sabendo
Divulgação

Corretores e colaboradores da Jeremias Rodrigues

quais imóveis querem comprar ou alugar.”
O grande crescimento do setor de imóveis para
clientes de maior poder aquisitivo evidencia um número cada vez maior de pessoas que querem mais
que o conforto de um bom imóvel. Querem também
a comodidade de uma área verde privilegiada, com
amplo espaço de lazer, segurança, pessoas da
mesma network, lindos jardins, imóveis modernos,
com ambientes integrados e muita sofisticação. Nesse sentido, os compradores têm priorizado os condomínios fechados.
A procura por esses imóveis é grande. Na visão
do empresário, alguns fatores têm contribuído pra
que isso ocorra: há uma grande quantidade de dinheiro disponível no mercado, a uma taxa de juros
baixa, por um prazo mais longo; sem considerar que
boa parte dos amigos e familiares destas pessoas
já mora em condomínio, e esta é uma tendência cada
vez maior.
Novos condomínios
“A minha empresa trabalha na região com os mais
sofisticados imóveis para venda e locação. O sucesso dos atuais condomínios horizontais, já implantados, tem atraído novos empreendimentos. Se em
Taubaté o mercado já se mostrou amplamente promissor, Pindamonhangaba agora é o novo foco das
construtoras. “Hoje, não só os empreendimentos
populares, mas novos empreendimentos de padrão
superior de construção serão lançados em breve.
“Quem tirar a foto de Pinda hoje não vai reconhecer a
cidade dentro de poucos anos.”, disse o empresário.
Jeremias explica que vários empreendimentos
já vieram e muito outros serão lançados nos próximos meses. Também enfatiza a chegada de grandes empresas e indústrias na região. “É um mercado que começamos a atuar muito fortemente,
viabilizando a chegada de grandes empresas para
a região.”
Profissionais qualificados
“O que você imaginar de imóvel de alto padrão a

Empresário Jeremias Rodrigues

venda na região, provavelmente estará a venda
na minha imobiliária. Isso em função das pessoas
terem cansado de colocar seus imóveis à venda,
com empresas que não são especializadas, e
conseqüentemente demoram muito tempo para
vender seus imóveis. Já aconteceu da pessoa
deixar seu imóvel a venda, ou para locação
conosco e fecharmos negócio na mesma semana. Isso fortalece a nossa Jeremias Rodrigues
Imóveis de Alto Padrão como referência dentro
desse mercado”.A imobiliária tem atualmente à
venda mais de 300 imóveis de alto padrão e vende em média até 20 imóveis por mês. Para atender uma demanda cada vez maior, a Jeremias
Rodrigues Imóveis de Alto Padrão deve montar
até o final deste ano sua filial de Taubaté, em uma
área com mais de 300m², com muito luxo e sofisticação, com uma equipe de 10 corretores novos,
além dos 10 profissionais que compõem a atual
equipe, todos eles perfeitamente qualificados.
Jeremias Rodrigues cursou Direito e Psicologia, e atualmente cursa a faculdade de Marketing,
na Faculdade Anhanguera em Taubaté.

ACI divulga pesquisa de intenção de compras com 13ºsalário
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Felipe Cury presidente da ACI/São José acredita no
aquecimento de vendas no Natal 2010

A Associação Comercial e Industrial de São
José dos Campos realizou pesquisa com 100
consumidores sobre a intenção de gastos com
o 13º salário.
O principal destino do 13º salário dos trabalhadores joseenses será o pagamento de dívidas (32%), seguido de compras para o Natal
(22%) e passeios, férias e aplicações financeiras (20%).
Para as compras de Natal, 24% dos entrevistados pretendem gastar, no total, de R$201

a R$ 500. Em seguida, 18% prevêem um gasto
de até R$ 200, 8% de R$ 501 a R$ 700 e 12%
de R$701 a R$1000.
A maioria dos entrevistados (58%) também
planeja ter um gasto de até R$ 100 por presente e 8% de R$101 a R$ 200. A forma de pagamento mais utilizada será à vista (em dinheiro),
com preferência de 45% dos entrevistados.
20% deles pretendem pagar de maneira parcelada com cartão de crédito e 25% não decidiram.
Quanto aos locais de compras, 29% pretendem comprar em lojas especializadas, 43%
ainda não sabem ou são indiferentes e 16% em
lojas de departamento.
Sobre a pesquisa
Do total de entrevistados, 36% eram homens
e 64% mulheres, sendo que 88% deles trabalham. Quanto à faixa etária, 28% possuem de
26 a 35 anos, 25% de 36 a 45 e 24% de 18 a 25
anos. 35% deles apresentam renda familiar de
até R$ 1680 e 27% entre R$ 1681 e R$ 2800.

