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Encontro Empresarial
do Vale realiza segundo
evento em São José

Novelis inicia mega
expansão de R$ 500 milhões
Com a presença do presidente mundial da companhia, Phil
Martens e do governador eleito Geraldo Alckmin, a Novelis,
com planta em Pindamonhangaba anunciou para o início de 2011,
as obras de expansão da unidade.
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Empreendedores planejam construção
de shopping center em Pinda e Taubaté
Divulgação

Consolidando o crescimento comercial e o desenvolvimento no médio Vale do Paraíba, diferentes grupo de empreendedores planejam investir
pesado em Taubaté e Pinda para a construção de
shopping center.
Taubaté já tem um e pode ganhar o segundo –
Via Vale Garden, com previsão de construção às

margens da Rodovia Presidente Dutra.
Pindamonhangaba, com uma população de 150
mil habitantes, ainda não tem nenhum grande centro
comercial, mas recebeu em novembro o lançamento de dois projetos: Shopping Vale Verde (antigo
PindaVale Shopping) localizado na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso e o Shopping Pátio Pinda,

na região dos condomínios, às margens da Av. Nossa Senhora Perpétuo Socorro.
Com milhões de reais em investimento, todos
os projetos planejam inauguração para o segundo
semestre de 2012. Confira nessa edição os detalhes e propostas de cada empreendimento.
PÁGINAS 08 e 09

Especial Natal: Associações Comerciais e
Shoppings do Vale sorteiam motos e carros 0 km

Empresas contam com Posto da
Jucesp na ASSECON em São José

Raquel Marques

Chegada do Papai Noel, horário diferenciado de
funcionamento do comércio e promoções diversas
com sorteios de carros e motos 0 km. Apostando
num super aquecimento das compras de Natal, Associações Comerciais e shoppings centers da região anunciam as vantagens para seus consumidores. Confira nessa edição informações completas
sobre as promoções e o funcionamento do comércio nas principais cidades da região.
PÁGINAS 10 e 11
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Debate & Ideias

Quer alavancar a sua carreira?
Então saia da zona de conforto!
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Se perguntassem hoje como é seu
esforço, e potencializadas por emodesempenho na empresa em que trações. São determinadas pelo hábibalha, qual seria sua resposta? Você
to. Ao fazermos escolhas baseadas
tem resultados consistentemente acinesse sistema tomamos decisões
ma da média ou faz para o gasto? Você
precipitadas e muitas vezes ruins.
faz a diferença ou prefere apenas faSistema 2: aqui os pensamentos
zer o mínimo exigido? Qual o conceito
são baseados no raciocínio. É consque você acha que os outros têm a seu
ciente, deliberado, analítico, lógico,
respeito? Como está indo sua carreiracional. É mais lento, exige esforra? Você se contrataria para um cargo
ço, mas pode ser controlado. Este
um degrau acima do atual? Você já
sistema dá mais trabalho, mas é muipensou em mudar de emprego ou de
to mais seguro, principalmente em sicarreira?
tuações de risco.
O ganhador do prêmio Nobel de
As propostas mirabolantes fazem
Economia, em 2002, Daniel Kahnneman, desenvol- sucesso, pois atingem nosso sistema 1: “Leiam
veu sua tese baseado em 30 anos de estudos so- tal livro e sejam felizes”, ou ainda: “Ganhe mais
bre a irracionalidade nas decisões de consumo e sem trabalhar”. As propostas mais fáceis quase
investimento. Nomeada como “Prospect Theory”, a sempre levam vantagem sobre as mais realistas.
pesquisa revelou que as falhas e as distorções em Poucos são os que investem no sistema 2 que,
nossos processos decisórios são regra, não exce- apesar de gerar resultados mais consistentes, dá
ção e a maioria das pessoas costumam ficar satis- muito mais trabalho por exigir maior concentração
feita com avaliações superficiais. Uma das distorções e raciocínio mais elaborado.
mais evidentes nessas avaliações é o exagero ao
Ao ficarmos no sistema 1, preferimos nos ense tratar do próprio talento.
ganar e optamos por manter um trabalho igual ao
Em um de seus estudos com milhares de univer- dos outros que, consequentemente, nos gera resitários, o cientista pediu que se avaliassem em re- sultados parecidos.
lação aos colegas. Cerca de 70% dos participantes
Sair da zona de conforto, onde os resultados
avaliaram que estão acima da média em capacida- são previsíveis, requer planejamento, esforço, dede de liderança contra apenas 12%, que se julga- dicação e trabalho mais intenso do que a média
ram abaixo da média. Quando questionados sobre das empresas e das pessoas o faz.
a capacidade de se relacionar, 60% dos estudantes
Lembre-se que, na maioria dos casos, ser bem
se consideraram entre os 10% melhores na área e sucedido é fazer mais e melhor que os outros fa25% se incluíram no 1% superior.
zem de forma consistente e por um longo período.
A explicação analisada por Kahneman é que Tudo tem o preço e o preço do sucesso é alto.
isso acontece porque temos dois sistemas de penA vida costuma ser dura para quem é mole!
samento:
Saia da zona de conforto use mais seu sisteSistema 1: quando estamos nesse modo de ma 2 e boa viagem (que será longa) para o suação, as decisões que fazemos são rápidas, sem cesso!
(*) Eduardo Ferraz é consultor em Gestão de Pessoas e especialista em treinamentos e consultoria
In Company, com aplicações práticas de Neurociência. Possui mais de 30.000 horas de experiência
em empresas que precisam de diagnósticos rápidos e resultados imediatos no desenvolvimento
econômico e social. É pós-graduado em Direção de Empresas pelo ISAD PUC-PR e especializado
em Coordenação e Dinâmica de Grupos pela SBDG. Autor do livro “Por que a gente é do jeito que a
gente é?”, da Editora Gente. Para mais informações, acesse: www.eduardoferraz.com.br
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(*) Eduardo Ferraz
Divulgação

○
○
○
○
○

A equipe do ValeEmpresarial tem se esforçado
para manter a linha jornalística e o nível das matérias
publicadas em suas páginas.
Para que isso sempre aconteça, tem procurado
o contato com especialistas de diversas áreas.
O intuito é manter nossos leitores bem informados e em linha com o que há de mais moderno no
mercado empresarial.
Atualmente, por exemplo, estamos tentando
viabilizar a publicação de um artigo sobre shopper
marketing, para tanto, estamos contatando um reconhecido especialista nesta área, que certamente
estará brindando o nosso leitor com o que há de
melhor a respeito desse que vem se tornando um
assunto de grande interesse para as empresas modernas. Outro tema que tem sido alvo de nossas
buscas é o estudo das características de personalidade das pessoas e como elas influenciam na escolha dos profissionais certos para atuarem nas diversas áreas das empresas.
Nesta edição, estamos presenteando nossos
leitores com um artigo do Consultor em Gestão de
Pessoas, Eduardo Ferraz.
Agindo dessa forma, esperamos que o
ValeEmpresarial cumpra a sua missão e mantenha
seus leitores sempre atualizados e preparados para
desenvolver novas formas de atuação, levando suas
empresas a posições de destaque no mercado nacional e internacional.
Além do nosso esforço em buscar artigos e matérias que atenda o interesse de nossos leitores, é
importante lembrar mais uma vez que sempre colocamos à disposição de todos, os espaços das diversas seções que compõem o jornal.
Por exemplo, a seção “Debates & Idéias” está
sempre pronta para receber a colaboração de empresários e executivos interessados em colocar o
seu ponto de vista a respeito de assuntos ligados à
sua vida profissional e de sua empresa.
Estamos também com as portas abertas para atender empresas que queiram incentivar aqueles funcionários que têm se destacado de alguma forma no
seu posto de trabalho.
A coluna “Eu Recomendo!”, outra que vem se
firmando como um espaço para troca de conhecimento entre profissionais, também está à disposição dos interessados.
Finalizando, reiteramos, mais uma vez, o compromisso e disposição para transformar este jornal
num veículo realmente comprometido com as necessidades do seu negócio.
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Lazer

Taubaté Shopping divulga programação
de cinema para início de dezembro
Dezembro é mês de realizar compras de Natal. Para os adeptos de um lazer em shopping,
o Taubaté Shopping Center está divulgando a programação Moviecom que será exibida
em suas salas de cinema até o dia 9 de dezembro. Confira:
MUITA CALMA NESSA HORA (EUROPA)
Sáb, Dom, Feriado: 15h15 - 18h15 - 21h15
Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 92min.
MEGAMENTE - DUB (PARAMOUNT PICTURES)
Sex, Seg. à Quinta-Feira: 19h00
Animação - Dublado - Livre - Duração: 96min.
Sáb, Dom, Feriado: 14h30 - 19h00
Sex, Seg. à Quinta-Feira: 15h00 - 17h10
TROPA DE ELITE 2 (ZAZEN)
- 19h20 - 21h30 / Sáb, Dom, Feriado:
Drama - Nacional - 16 Anos - Duração: 117min.
15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30
Sex, Seg. à Quinta-Feira: 16h30 - 21h00
HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE P
Sáb, Dom, Feriado: 16h30 - 21h00
I-DUB (WARNER) Aventura - Dublado - 12 Anos HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE P I-LEG
Duração: 147min.
Aventura - Legendado - 12 Anos - Duração: 147min.
Sex, Seg. à Quinta-Feira: 16h45 - 19h45
Sex, Seg. à Quinta-Feira: 15h15 - 18h15 - 21h15
Sáb, Dom, Feriado: 13h45 - 16h45 - 19h45
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Divulgação

Congresso de Gestão de Pessoas
foi sucesso em São José dos Campos
Divulgação

Americano de Recur“Uma confraternizasos Humanos, um
ção de profissionais
Talk Show com imda área de Gestão de
portantes Gerentes
Pessoas, com o sende RH”, afirmou
tido de inovar,
Angela Lima.
interagir, atualizar, reAinda com a preconhecer e homenaocupação de unirgear, um evento único”. Com essa frase,
mos a arte ao conteúdo cientifico contaa organizadora do 2º
mos com palesCONGREVAP – Contrantes e arte educagresso Valeparaibano
dores da Catavento
de Gestão de PessoInovação e também
as, Ângela W. Lima deos atores Beto
finiu o evento realizaGrupo
de
RH
da
região
e
organizadores
do
CONGREVAP
do recentemente em
Camargo e Alessandro Bertholli fizeram uma apresentação sobre o
São José dos Campos.
Sediado no Parque Tecnológico, o 2º Hino da Bandeira relembrando Olavo Bilac. Foi reaCONGREVAP apresentou um excelente conteúdo lizado ainda uma homenagem do grupo SOMOS RH,
cientifico, uma grade de palestras invejável, presen- que reconheceu profissionais que se destacaram nos
teando o Vale do Paraíba e reconhecendo-o como Grupos de estudos de Recursos Humanos da região.
importante pólo cientifico-cultural e tecnológico.
“Contamos com palestrantes renomados, interDurante todo o período, os Congressistas pudenacionalmente conhecidos, entre eles Inês Restier ram Visitar a Feira de RH e ainda participar de uma
da AAPSA, Daniela Conte Premiada no Encontro Sul Mini Rodada de Negócios.
Divulgação
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O prefeito Júnior Filippo agendou para o dia
12 de janeiro de 2011 a entrega dos cheques para
as escolas de samba do Carnaval em
Guaratinguetá. Através da Secretaria de Turismo
e Lazer a Prefeitura vai repassar R$ 40 mil para
cada escola de samba, conforme projeto de lei a
ser encaminhado à Câmara Municipal para aprovação.
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Carnaval Guará
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A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou a Nova Dutra a construir o viaduto de acesso aos bairros Campinas, Shangrilá
e Goiabal. Após grande empenho da Prefeitura, a
ANTT incluiu a obra no contrato da Nova Dutra e
concedeu autorização para construir o viaduto.
O secretário de Obras e Serviços, José Antenor
Correra da Silva, afirmou que em breve será definido o cronograma dos trabalhos. O secretário
lembrou que recentemente, a Prefeitura publicou
edital declarando de utilidade pública uma grande área no Cidade Nova – que servirá para base
do viaduto, alças e rotatórias.
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ANTT autoriza viaduto na Dutra
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O vereador de Taubaté, Carlos Peixoto
(PMDB), escolheu as palavras “verdade e justiça”
para definir os valores defendidos pelo delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais),
Marcelo Duarte Ribeiro, homenageado com o título de cidadania taubateana. Marcelo é casado
com a filha do Delegado Dr. Godofredo Bittencourt,
Ana Paula, com quem teve os filhos Rodrigo e
Júlia e regressou a Polícia Civil em 2002.
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Cidadão Taubateano
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A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou audiência publica para discutir alteração no Plano
Diretor. A proposta é fazer uma pequena alteração no zoneamento para que a Prefeitura possa
atrair investidores e gerar mais empregos para
população. A alteração permitirá a criação de um
novo trecho estratégico para a chegada de empresas.
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Plano Diretor
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Debate e conhecimento e até uma mini rodada de negócios marcaram a segunda edição do congresso

Regional de São José dos Campos ganha espaço
virtual exclusivo no site do SindusCon-SP
Regional de São José dos Campos do
SindusCon-SP passa a contar com um espaço virtual exclusivo para a divulgação das principais informações de interesse dos associados na região. O acesso às informações pode ser obtido
por através do endereço eletrônico:
www.sindusconsp.com.br/sjc.
O site da Regional traz todas as novidades relacionadas aos cursos de qualificação e palestras educativas ministradas durante o ano todo
pelo SindusCon-SP, a agenda de eventos dos
próximos meses, a cobertura dos principais acontecimentos promovidos pela entidade nas cidades
onde atua, bem como matérias informativas sobre
as novas parcerias firmadas pelo Sindicato.

Essa nova ferramenta de comunicação possibilita ainda o acesso a informações sobre CUB,
convenção coletiva, CompraCon e Guia Sindical.
Todo o conteúdo do site é preparado pela Regional, por meio da assessoria de imprensa e da
coordenação da entidade. A inserção do material
do site fica por conta da equipe de comunicação
da sede do sindicato, localizada em São Paulo.
Atualmente o site do SindusCon-SP recebe cerca de 300 mil acessos por mês.
“Ao transformarmos o site em uma ferramenta
de informação constantemente atualizada, atendemos o interesse dos nossos associados”, disse
o vice-presidente de Marketing do SindusCon-SP,
Delfino Paiva Teixeira de Freitas.

Vale Empresarial
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Presidente da FIESP prestigia
posse do Arcebispo de Aparecida
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Divulgação/FIESP

Paulo Skaf e Cardeal Damasceno

UNITAU e Prolim firmam parceria com
Prefeitura para ações no combate à dengue
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O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, esteve em
Roma e participou da cerimônia onde o arcebispo
de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis,
foi nomeado Cardeal pelo papa Bento XVI.
Neste mesmo dia, a Fiesp ofereceu um jantar
em homenagem ao novo Cardeal brasileiro, com a
presença da comitiva de membros da igreja Católica brasileira, entre eles o cardeal Odilo Pedro
Scherer, empresários e diplomatas na Itália, como
o embaixador José Viegas Filho, e o chefe de
gabinete da presidência da República, Gilberto
Carvalho, que representou o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
A amizade entre Dom Damasceno e o líder da
Fiesp começou na visita de Bento XVI ao Brasil,
em 2007, quando Skaf arrecadou doações para a
reforma do Seminário Missionário Bom Jesus, sede
da cúria metropolitana da arquidiocese de
Aparecida e local de formação de futuros sacerdotes, onde o papa ficou hospedado. Além da profunda restauração, os móveis e um tapete sisal foram produzidos pelos alunos do Senai-SP para receber o papa.
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A prefeitura municipal de Taubaté, através ministrado pela bióloga Marianni Moura do Proda Vigilância Epidemiológica do município, fir- jeto Saúde na Educação (PMT/UNITAU).
mou parceria com a UNITAU – Universidade de
Esse treinamento formou 72 “Comissários de
Assessoria de Imprensa
Taubaté e a emCombate à Denpresa
Prolim
gue”, sendo 36
com objetivo de
da Unitau e 36
construir um moda Prolim, que
delo de vigilânfarão a vigilância
cia contra a dennos prédios da
gue nos prédios
UNITAU.
da UNITAU.
A prefeitura
Foram realizainforma ainda
das várias reunique vem mantenões no Instituto
do
diversas
Básico
de
ações no combaBiociências da
te a dengue em
UNITAU visando
todos os bairros
à consolidação
da cidade, além
das ações, for- Reunião realizada na Unitau para consolidar as ações contra dengue d e d i v u l g a ç ã o
mação de comisde informações
são, planejamento de treinamentos para colo- sobre os perigos da doença e pede o apoio
car em atividade esse novo modelo de parce- da população e de toda a mídia para que
ria, que virá aprimorar o modelo continuamen- Taubaté não seja vitima de uma epidemia no
te executado, bem como o treinamento teórico verão que está chegando.
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Autor: Jack Perkowski
Editora: Landscape
Jack Perkowski, um pioneiro executivo que
se mudou para a China no começo dos anos
90. Com apenas uma idéia na cabeça, ele construiu um negócio do nada e criou a Asimco
Technologies, que se tornou uma das mais importantes indústrias de autopeças da China. Ele
conta passagens como a época em que visitou duas fábricas por dia, em diferentes províncias - as distancias na China são assombrosas - enfrentando jantares intermináveis onde
estranhas iguarias de animais eram servidas.
Ele mostra como é a vida de um ocidental que
mora e trabalha na China.
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Domando o Dragão
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Autor: Charles G. Koch
Editora: Landscape
Este livro mostra como o gerenciamento baseado no mercado construiu uma das maiores
empresas privadas do mundo. A obra inclui o
mesmo material usado pelos líderes e funcionários das empresas Koch na aplicação do
gerenciamento baseado no mercado (MBM®
Market-Based Management) para obter resultados. Charles Koch resume a metodologia de
gerenciamento exclusiva desenvolvida e
implementada pela Koch Industries. Ele credita ao MBM seu crescimento de 2.100 vezes
desde 1961, e hoje conta com 80 mil funcionários em 60 países, além de 90 bilhões de dólares de receita em 2006. O MBM é uma abordagem específica ao gerenciamento que integra teoria e prática, e oferece uma estrutura para
lidar com os desafios de crescimento e mudança. Há, de fato, uma ciência por trás do
sucesso, e ela pode ser aplicada a qualquer
organização.
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A Ciência do sucesso
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Nesta edição, o “Eu Recomendo!” recebe a
contribuição do jovem José Augusto
Rodrigues Neto, bacharel em direito e técnico
de informática da Diretoria de Qualidade do
Grupo Embras, que atua no ramo de Sistemas
Integrados para Administração Pública. O Grupo
é detentor da marca SIAP, solução inovadora na
melhoria administrativa. Suas indicações são:
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Eu Recomendo

Anuncie no ValeEmpresarial

Ligue

3648-4252
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Center Vale finaliza revitalização e inaugura novas lojas
Divulgação

O CenterVale Shopping de São José dos
Campos está finalizando o processo de
revitalização e qualificando o mix de lojas com
novos empreendimentos que estão sendo
abertos.
A Morana Acessórios foi uma das lojas que
entrou no projeto de revitalização
do CenterVale Shopping de São
José dos Campos. O empresário
Emerson Hiroki Saga investiu
R$250 mil reais e gerou 06 empregos diretos. Saga afirma que viu
na revitalização a chance de
conquistar novos consumidores e está otimista para as vendas
de natal.
Na reabertura da loja foram apresentadas as novas
peças da coleção. O mundo
voyeur é o clima da campanha
verão 2011 criada pela Morana
Acessórios, que tem como estrela
a atriz Guilhermina Guinle (foto).
A nova atitude da mulher
contemporânea aparece em todas as criações da marca. São diversos modelos de anéis, brincos, pulseiras, colares e
acessórios para cabelo que podem ser utilizados em todas as ocasiões.

O mix de materiais surge em
peças de correntes com
pedrarias e tecidos. Os tons
neutros e nudes também aparecem com leves pitadas de
cores vibrantes, dando um
equilíbrio ideal para a estação.
Lilica & Tigor
Outro empreendimento inaugurado foi a loja Lilica&Tigor
que foi totalmente reformulada
e está sob o comando dos
empresários e irmãos Patrícia e Alexandre Setani. O investimento dos franqueados foi de R$400 mil e foram gerados 10 empregos
Consumidores lotam os corredores do CenterVale em São José
diretos.
Na reinauguração, a loja recebeu os consumidores num clima de festa infantil, com doces e brincadeiras.
Novos investimentos
Para este mês de novembro ainda estão previstas as inaugurações das
Pernambucanas com novo layout de loja
(26/11); Monte Carlo Jóias (30/11) e Saraiva Megastore (30/11) e em dezembro, mais
O Center Vale Shopping preparou uma campainaugurações das lojas Cavalera e Home&Cook
nha promocional onde será possível levar para casa
e as reaberturas da Colombo Premium e
uma lembrança deste natal, os bonecos dos perCinemark..
sonagens. O cliente poderá escolher entre os per-

Shopping sorteia
Carro Peugeot 307
Milessim

Shopping Colinas inaugurou Boulevard
com novos quiosques de alimentação
O Shopping Colinas inaugurou recentemente mais
uma área de alimentação, que promete ser também
um charmoso e aconchegante espaço de confraternização para os clientes – o Boulevard Colinas.
O Boulevard Colinas ocupa uma área com mais
de 300m², localizada no piso térreo, em frente ao
Cinemark. O projeto abriga quatro quiosques da área
de alimentação. No local, os clientes vão encontrar
o quiosque Brahma, o Wa! Temakeria de comida japonesa, o Yoggi de iogurtes naturais e a Toca do
Açaí, com sucos e sanduíches naturais.
Os quiosques têm padrão arquitetônico moderno e elegante, cada um tendo a disposição seis
mesas e cadeiras. Os clientes poderão aproveitar o
novo ambiente para degustar um chopp gelado, uma
sobremesa, sanduíches naturais ou as delícias da
culinária japonesa, ou ainda para encontrar os amigos e familiares em um ambiente agradável.
Revitalização
A implantação do Boulevard faz parte do projeto de revitalização e ampliação do Shopping

Colinas. A revitalização do complexo teve início
em 2009, quando as instalações começaram a
passar por reformas e ampliações para oferecer
mais conforto aos clientes.
Os banheiros masculinos e femininos foram totalmente reformulados, com novas peças, novo
acabamento e uma inovação – a total
automatização das instalações.
O Ambulatório e Fraldário também passaram
por uma reforma e ampliação ganhando a denominação de Espaço Família devido à sua
nova configuração. A nova área, agora com
mais de 300m², oferece conforto e total
infraestrutura para as famílias com crianças pequenas.
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. O estacionamento é
gratuito nas primeiras duas horas. Telefone (12)
3924-4200. (www.shoppingcolinas.com.br)

sonagens do Sitio do Pica Pau Amarelo: Emília,
Visconde, Cuca ou Saci. E ainda, concorrer a um
carro zero. A campanha de troca de cupons vai até
o dia 26 no balcão de troca que fica no piso Dutra,
próximo a portaria A.
Nas compras a partir de R$300,00 + R$10,00
dão direito a troca pelo boneco e a 01 cupom para
concorrer ao sorteio do carro 307 da Peugeot. Comprando com o cartão Visa, as chances são três vezes maiores e o boneco tem desconto de
R$2,00. Neste caso, a troca é válida para compras
a partir de R$300,00 + R$8,00 dão direito a troca
pelo boneco e a 03 cupons para concorrer ao sorteio.
O consumidor tem ainda a opção de troca direta, sem levar os bonecos. Neste caso, as compras a partir de R$ 300,00 dão direito a 01 cupom.
Nas compras com o cartão Visa, a partir de
R$300,00 dão direito a 03 cupons.
Horário Diferenciado
Visando trazer maior conforto aos seus consumidores o Center Vale Shopping está ampliando o
seu horário de funcionamento no Natal. De 17 a 23
de dezembro o horário será das 10h às 24h e na
véspera de Natal, dia 24, das 10h às 18h. No feriados, dia 25 e 1º de janeiro somente o cinema abre
a partir das 14h e no dia 31 de dezembro as lojas e
área de alimentação funcionam das 10h às 18h.

Refeição Industrial de qualidade para sua empresa?

Restaurante Colinas
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Desenvolvimento em Debate
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Empresários discutem como inovar
e empreender com sustentabilidade
Dando sequência à discussão sobre o desenvolvimento socioeconômico do Vale do Paraíba, a
ABG Estratégia de Marcas promoveu a segunda
edição do ELEVA – Encontro de Lideranças Empresariais do Vale.
O ELEVA tem o objetivo de integrar, fortalecer e
fomentar questões de importância para o Vale do
Paraíba, promovendo encontros nos quais executivos de diferentes setores debaterão questões fundamentais para a região.
Nesta edição, o evento trouxe como tema “O
Desafio de Inovar e Empreender com
Sustentabilidade”, com uma mesa composta por nomes de peso, como Henri Philippe Reichstul, sócio-presidente da G&R; Antonio André Neto, da Fundação Getúlio Vargas; Ana Paula Arbache, sócio-diretora da Arbache Tecnologia; Carlos Alberto Seiji
Nomoto, superintendente executivo de Desenvolvimento Sustentável do Grupo Santander Brasil; Flávio Ferrari, do CEO IBOPE Media; e Suzana Padua,
presidente do IPE – Instituto de Pesquisas Ecológi-

cas.
Saiba mais sobre o ELEVA
O ELEVA destaca-se pela promoção do aperfeiçoamento contínuo do conhecimento, a inserção do
Vale do Paraíba no circuito dos grandes encontros
empresariais, a criação de um grupo de lideranças
empresariais da região, o fomento do desenvolvimento socioeconômico regional, a discussão de
temas e interesses importantes para o presente e
futuro da região, além da geração de oportunidades
para a troca de experiências e relacionamento
corporativo.
O encontro já é considerado também uma plataforma para a geração de novos negócios, além de
fortalecer os princípios da ética empresarial e a
governança corporativa e estimular o engajamento
do setor privado em questões educacionais e
socioambientais.
A primeira edição aconteceu em agosto com a
presença de Ozires Silva como moderador, Nelson
Marangoni, Ingo Ploger e Fernando Arbache.
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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: dr-machado@uol.com.br.
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Divulgação

○

Conforme falamos em edição anterior, a demanda nas áreas da construção civil e obras
de grande porte, ou de infra-estrutura é grande, falaremos então um pouco da importância
do acompanhamento jurídico nesses tipos de
empreendimentos, aqui dessa vez voltado para
as empresas do ramo.
Primeiramente é importante observar que os
trabalhos de acompanhamento jurídico em
obras, seja ela de que natureza for, começam
antes mesmo das etapas iniciais de construção, é preciso prever já na fase de
orçamentação e de constituição de consórcios, joint ventures ou SPE´s, todos os custos
diretos e indiretos incidentes sobre a obra,
prever a carga tributária, fiscal, trabalhista e de
contencioso contratual e civil, além de outras
áreas envolvidas no projeto.
Um planejamento tributário voltado especificamente para o projeto e para sua região
pode economizar verdadeiras fortunas para as
empresas contratantes ou contratadas, além de
evitar gastos para se defender em processos
muitas vezes infundados e arbitrários.
Já no decorrer da obra, os trabalhos devem
se voltar para a mitigação de riscos, e com as
ferramentas jurídicas adequadas, precaver seu
cliente sobre possíveis causas de brigas futuras, tais como: desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, que se percebido em
tempo não gerará nenhum tipo de pleito (serve para ambas as partes contratantes), sobre
alterações de escopos mal registradas e também sobre fatos que ocorrem no dia-a-dia da
obra (aqui me refiro ao relacionamento com
todos os departamentos da empresa, RH,
QSMS, Engenharia, etc.).
Visitar ou permanecer nos canteiros de
obras é tarefa fundamental do advogado voltado para essa área e isso certamente vai trazer
benefícios inimaginários para as partes e para
o empreendimento como um todo.
Por se tratar de assunto bastante vasto, permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos, espero que tenham apreciado. Boa
leitura a todos!
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Acompanhamento Jurídico
em obras de construção
civil e infra-estrutura
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Direito Empresarial

Restaurante Armazém da Fazenda atrai
executivos para almoço de negócio
Divulgação

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”, salientou o proprietário.
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
Agradável espaço e decoração de bom gosto são atrativos da casa com a indicação de melhor comida de
fazenda pela revista Veja. “Eu fico satisBons negócios geralmente são oriundos de um feito, pois este é um resultado que veio naturalmenalmoço executivo. No mundo corporativo até mes- te. Nós não procuramos ou nos inscrevemos para
mo o horário da refeição deve ser aproveitado para participar do concurso. Pelo contrário, é o resultado
novas oportunidades e investimentos.
do reconhecimento de um serviço bem oferecido”,
Dessa forma, o restaurante Armazém da Fazen- comemora Gustavo.
da oferece há seis anos, em Pindamonhangaba,
O Armazém da Fazenda está localizado na Av.
ótimas opções de uma gastronomia diversificada. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 4275. Mais
Procurando agradar a todos os seus clientes, o lo- detalhes pelo telefone (12) 3642-6400, pelo site
cal dispõe de sugestões que abrangem desde a www.guiabrasilonline.com.br/armazemdafazenda.
comida de fazenda até culinárias variadas como Sugestões pelo e-mail arfazd@uol.com.br.
massas, carnes na churrasqueira, peixes, entre ouDivulgação
tros.
Devido a sua proximidade com a Rodovia
Presidente Dutra e com o Distrito Industrial
Dutra, a casa vem conquistando diariamente
um grande número de empresários, executivos, gerentes e diretores de empresa da região de Pinda-Taubaté e todo o Vale do
Paraíba.
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 tranqüilidade, além de uma bela vista para as
montanhas.
Culinária caseira com sabor da fazenda
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Sabesp recepciona estudantes de engenharia do
ITA para aula prática anual
Divulgação/SABESP

A instalação permite o atendimento a cerca
Sabesp é a melhor
empresa de sanea- de 350 mil pessoas, garante a despoluição da
mento do Brasil e bacia do rio Paraíba do Sul, proporcionando
esta estação é mui- aumento na qualidade de vida da população.
A l é m d a E T E Ta u b a t é / Tr e m e m b é , o s
to comentada e é
dotada do que há quartanistas da engenharia civil também conhede mais moderno. ceram a estação de tratamento de água (ETA),
Os nossos alunos em São José dos Campos.
tinham que vir aqui
Divulgação/SABESP
e ver
de perEstação de Tratamento de Esgotos de Taubaté e Tremembé
to o
A Sabesp recepcionou representantes do ITA trabalho de vocês”, disse De Ju(Instituto Tecnológico da Aeronáutica) que visi- lio.
taram as instalações da estação de tratamento
A ETE é uma das mais moderd e e s g o t o s ( E T E ) d o s i s t e m a i n t e g r a d o nas e foi escolhida, pela Agência
Taubaté/Tremembé.
Nacional de Águas (ANA), o meDe acordo com o professor doutor Marcelo lhor projeto de sistema de trataDe Julio, que acompanhou o grupo de estu- mento de esgotos do Brasil. Com
dantes, a matéria saneamento integra o curso isso, a Sabesp irá receber R$ 16
de engenharia civil, com ênfase em aeronáuti- milhões por meio do programa
ca, sendo vital que os estudantes conheçam D e s p o l u i ç ã o
de
Bacias
na prática o processo construtivo e o funciona- Hidrográficas (Prodes), do Govermento de cada uma dessas estações.
no Federal. Os recursos serão
Engenheiro Jonas de Souza Ribeiro e o técnico em sistemas de
“Estávamos curiosos por conhecer esta es- reinvestidos totalmente na região saneamento, Marcos Aparecido Silva Bueno detalharam as inovações e
tação de vocês, aqui em Tremembé, porque a do Vale do Paraíba.
principais aspectos da estação

Hora Park/Estapar promove o Dia do Estacionamento Solidário
A empresa Hora Park/Estapar, concessionária dos
serviços de Área Azul Eletrônica de
Pindamonhangaba, em parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba/Fundo Social de Solidariedade,
promove, dia 8 de dezembro, mais uma edição do
“Dia do Estacionamento Solidário”.
Por meio desta iniciativa, a empresa doará valor
equivalente à renda obtida pelo sistema de estacionamento do dia para o Lar São Judas Tadeu.
Durante todo dia 08 de dezembro, ao utilizar as vagas do estacionamento rotativo e retiDivulgação

Lar São Judas Tadeu será beneficiado pela Estapar

rar um tíquete no parquímetro, o motorista estará automaticamente contribuindo com o futuro das crianças assistidas pela entidade, mesmo que não utilize nenhuma vaga do estacionamento rotativo.
De acordo com o gerente da Hora Park,
Ramiro Marcondes da Fonseca, o Dia do Estacionamento Solidário faz parte dos objetivos e
princípios do programa social desenvolvido
pela empresa, em parceria com as prefeituras
onde atua como concessionária. “O nosso objetivo, além de beneficiar a rotatividade no trânsito
é, também, ajudar instituições que oferecem atendimento à crianças e idosos. Mais do que simplesmente arrecadar fundos, o Dia do Estacionamento
Solidário tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do comportamento solidário,
divulgar a entidade e mobilizar a população para a
doação”, relata.
A ação é realizada em
parceria com a Prefeitura
de Pindamonhangaba e

conta, também, com o apoio total do Lojão. “Uma
ação muito importante para a cidade e, em especial
para o Lar São Judas Tadeu – instituição cadastrada
no Fundo Social e sempre é parceira da Prefeitura
em vários projetos. A direção da Hora Park/Estapar
está de parabéns pela iniciativa”, agradeceu a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria
Angélica Ribeiro.
Esta é a quarta edição do Dia do Estacionamento Solidário na cidade. Nas edições anteriores a renda foi revertida para a Obra Assistencial CN Esperança (novembro de 2002), Patrulheiros Dom Bosco
(julho de 2004) e Instituto Profissional Salesianos
(dezembro de 2008).
Quem quiser conhecer o trabalho realizado pelo
Lar São Judas Tadeu, pode visitá-lo na Rua Cornélio
Lessa, 31 Bairro Boa Vista, ou entrar em contato pelo
telefone
(12)
3642-1975
ou
email:
larsaojudas@uol.com.br.
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Guerra comercial

Consumidores de Pinda e região aguardam viabilização
de projetos de construção de shopping center
Dois grupos de empreendedores lançaram em novembro projeto de construção do primeiro shopping center,
com previsão de entrega para o segundo semestre de 2012. Confira os detalhes dos dois projetos.
AgoraVale

Pátio Pinda aposta
na solidez do grupo
e nobreza da região
Lançado para ser construído em uma área
nobre de condomínios de Pindamonhangaba,
o lançamento do Shopping Pátio Pinda reuniu
mais de 400 convidados entre lojistas, profissionais da imprensa, autoridades e lideranças
representativas locais, regionais e estaduais.
Na ocasião, os empreendedores apresentaram detalhes do projeto, sua ancoragem, o
cronograma de atividades (obras e inauguração) e o plano de comercialização.
Com investimento de R$ 50 milhões, o centro de compras terá repercussão em milhares
de consumidores de Pindamonhangaba e do
Vale do Paraíba, gerando uma alternativa moderna e qualificada para consumo, lazer, entretenimento e convivência. Com a inauguração, o shopping deverá gerar 1.500 empregos
diretos e 3.000 indiretos.
O evento atraiu inúmeras autoridades, empresários e empreendedores de Pinda e região.
Entre as âncoras e megalojas confirmadas,
estão Lojas Americanas, Renner, C&A, Marisa,
Magazine Luiza, Ri Happy e Centauro.
Os diferentes tipos de estabelecimentos que
comporão o mix de lojas, cinemas e operações

Adriano Capobianco (AD), prefeito João Ribeiro (centro) e empreendedores

de alimentação foram expostos durante a apre- cipal e Novo Fórum). A previsão é que o emsentação desta quarta, incluindo detalhes de preendimento seja inaugurado em outubro de
localização na planta do empreendimento.
2012.
As obras serão iniciadas em abril de 2011.
Para apresentar novas oportunidades de neO c o m p l e x o o c u p a r á u m a á r e a t o t a l d e gócios, o Shopping Pátio Pinda realizou a Fei120.000m², com 34 mil m² de construção e 23 ra de Franquias, dirigido para empresários, emmil m2 de ABL, em um único piso. O shopping preendedores e investidores interessados em
terá, ainda, 05 âncoras, 02 mega lojas, 111 lo- abrir um novo negócio.
jas satélites, 13 operações de fast food, 02 resO evento conta com o apoio da Associat a u r a n t e s , 0 4 s a l a s d e c i n e m a , 0 1 ção Brasileira de Franchising (ABF), em nome
hipermercado, 01 home center, 1 parque de di- de franqueadoras, e mais de 50 marcas nacioversões, boliche, 1400 vagas de estaciona- nais de grande expressão no mercado, atramento, em um complexo multiuso com 1 hotel vés de especialistas para orientar sobre invese torres comerciais.
timento em franquias.
Com
localização
extremamente
priDivulgação
Divulgação
vilegiada, numa região que
vem apresentando grande
crescimento residencial, o
Pátio Pinda Shopping terá facilidade de acesso por pela
Rodovia Amador Bueno da
Veiga (ligação Pindamonhangaba/Taubaté), Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
pelo anel viário e pelas principais vias da cidade. São
atributos ainda dessa localização a proximidade com a Rodovia Presidente Dutra e o
pólo de desenvolvimento de
serviços (OAB, Câmara MuniPlanta física das futuras instalações do Pátio Pinda
Feira de franquias atraiu empresários da região

Com 26 lojas, Shopping Centro inaugura atividades em Pinda
Com início das atividades em dezembro o
Shopping Centro Pinda é outro empreendimento
lançado
no
setor
comercial
de
Pindamonhangaba. Localizado em área privilegiada, entre as ruas Rubião Júnior e Praça
Barão Homem de Melo (antiga galeria Barão),
o novo centro de compras possui 26 lojas, duas
âncoras, praça de alimentação, cinema 6D e
uma área de entretenimento e lazer.

Sob a administração de Alfa Assessoria Imobiliária, através da direção de Adriane Alves de
Souza e Francisco Alves de Souza, o Shopping
Centro terá funcionamento das 10h às 22h (segunda
a sábado) e das 14h às 20h (domingos).
De propriedade da família Ciscato, o grupo investiu cerca de R$ 500 mil em obras de revitalização
no espaço, que terão quase dois anos de duração. “´E uma oportunidade de conhecer um lo-

cal moderno e um ambiente aconchegante, amplo e
seguro para fazer suas compras e satisfazer seu
lazer”, salientou Adriane.
A ideia dos administradores é proporcionar
música ao vivo no período noturno, com diversão na área de jogos eletrônicos. De olho no
mercado local, a empresa planeja uma expansão do shopping com saída também para a rua
Dr. Gregório Costa.
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Proximidade com a Dutra é trunfo do Vale Verde
Divulgação/AgoraVale

Após alterações em seu projeto inicial o Shopping
Vale Verde representa outro grupo de investidores
interessados em construir o primeiro shopping center
de Pindamonhangaba.
Com investimentos de aproximadamente R$ 120
milhões, o projeto promete alavancar o crescimento
da cidade e criar cerca de 4200 empregos diretos e
indiretos para o município e a região. A previsão de
movimentação de negócios é de R$ 20 milhões por
mês quando o shopping estiver em operação, em
2012.
O Vale Verde é o resultado da união de empresários de credibilidade de Pindamonhangaba e de
São Paulo. O empreendimento tem planejamento,
implantação e comercialização coordenados pela
Semma, empresa de shoppings centers com 20
anos de experiência no mercado, envolvida no planejamento e operação de outros grandes centros
de compras como o Shopping Center Lapa, em São
Paulo; Road Shopping, em Itu; Barra Sol, em Vitória; Kinaxixi, em Luanda (Angola), entre outros. Os
espaços para as lojas já estão disponíveis para negociação.
Com uma área total de 30 mil m² e mais de 20 mil
m² de lojas, o Shopping Vale Verde contará com
lojas âncoras, megalojas, hipermercado, home
center, praça de alimentação, área de lazer com quatro salas de cinema e um parque infantil, além de um
amplo estacionamento, com 1.500 vagas.
O shopping fica na Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, entrada da Via Dutra para a cidade,
uma área privilegiada e estratégica. Uma localização que facilita o deslocamento da população e favorece a visita de moradores de cidades vizinhas.

Acima prospecto da praça de alimentação e abaixo os empreendedores do Shopping Vale Verde e seus convidados

Via Vale Garden: Taubaté aposta em segundo shopping
Em um almoço que reuniu empresários de
Taubaté e região foi lançado o mais novo empreendimento da cidade: Via Vale Garden Shopping,
projetado para ser o segundo shopping center de
Taubaté.

O cerimonial foi dirigido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Taubaté, Antonio
Roberto Paolicchi.
O Via Vale Garden deverá ser erguido as margens da Rodovia Presidente Dutra, no entrocamento

com as rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro e Carvalho Pinto, uma das regiões mais valorizadas no
estado. O empreendimento terá um total de 201 lojas, com 5 lojas âncoras, 11 megalojas, sendo 148
lojas satélites, 25 pontos de alimentação e seis salas de cinemas. O emAgoraVale
preendimento terá três
andares com quatro elevadores e estacionamento para 1.500 veículos.
O novo shopping
de Taubaté será administrado pela empresa
Tenco Realty, com 21
anos de atuação no
setor. A obra terá investimentos de R$ 185
milhões, com previsão
de inauguração em
Empreendedores do Via Vale Garden (prospecto à direita) com diretor de Desenvolvimento Econômico de Taubaté, Antonio Roberto Paolicchi 2012.
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Sindicato: Pinda sediou
reunião mundial da Tenaris
Pindamonhangaba sediou recentemente a primeira reunião mundial dos trabalhadores do grupo
Tenaris no Brasil. Após o Sindicato dos Metalúrgicos
de Pinda participar de reuniões na Argentina, Canadá e Itália chegou a vez do Brasil ser o ponto de
encontro de representantes de seis países, que
debateram durante três dias os problemas encontrados no grupo Tenaris, do qual pertencem a
Confab e a Socotherm, entre outras empresas.
O evento ocorre no Colonial Plaza Hotel e contou com uma inédita visita à fábrica Tenaris Confab,
que emprega mais de 900 trabalhadores no bairro
Cidade Nova. Ao todo, as empresas do grupo reúnem 2.129 trabalhadores em Pindamonhangaba.
Histórico – Do grupo fazem parte seis países:
Brasil, Canadá, Itália, Argentina, Colômbia e Romênia.
O Brasil foi sede da quarta reunião do grupo, que já
ocorreu em Campana, Argentina (2007), Calgary, Canadá (2008) e Bergamo, Italia (2009).
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Divulgação

Ainda em meados de novembro, entrando no clima de
N a t a l , o Ta u b a t é S h o p p i n g
Center recebeu a presença do
Papai Noel em grande estilo. O
bom Velhinho chegou de helicóptero no estacionamento do
shopping e permanece no
Taubaté Shopping até o dia 24
de dezembro, das 14h às 22h,
quando aguarda a visita de toda
a criançada em seu trono, localizado em frente à C&A.
Grande público sempre prestigia a chegada do Papai Noel em Taubaté
Horário de funcionamento
Para melhor atender os seus clientes, o tal, dia 24, todas as lojas, stands e quiosques
Taubaté Shopping fez uma programação dife- funcionam das 09h às 18h horas e nos dias 25/
renciada para o mês de dezembro. As lojas 12 e 01/01/11 a portaria “E” será aberta a partir
ficam abertas até às 23h a partir do dia 17 de das 18h, somente para operação do cinema e
dezembro.
do Mc Donald´s. Dia 31/12, véspera de Ano
De 17/12 a 23/12 todas as lojas, stands e Novo (sexta-feira) todas as lojas, stands e quiquiosques funcionam das 10h às 23h, inclusi- osques, inclusive as áreas de alimentação e
ve no domingo dia 19/12. Na véspera de Na- lazer, funcionam das 10h às 18h.
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Papai Noel recebe grande público
no Taubaté Shopping

Pinda aquece comércio com sorteio Fiat Uno 0 km
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Muitas empresas gostariam de adotar os conceitos de sustentabilidade; mas tem dúvidas quando o
assunto é aplicar a sustentabilidade e quais efeitos
poderiam decorrer disso em suas próprias empresas.
Para que um empresário saiba como aplicar a
sustentabilidade em casa, ou seja, na própria empresa, é necessário que antes de qualquer coisa
haja muito planejamento e muito estudo dos processos produtivos dela mesma e de seus fornecedores. Além disso, a importância de determinarem-se
regras claras para os empregados e prover um correto treinamento para os novos ditames relacionados
à sustentabilidade e a nova forma de agir da empresa
é de fundamental importância para que todo o processo não se transforme numa grande dor de cabeça e
numa fonte interminável de problemas e despesas.
A realidade que move as empresas que querem
saber como aplicar a sustentabilidade internamente
é muito simples: A empresa que não se adequar à
nova realidade e as exigências de um mercado cada
vez mais ativista e inquisidor; estará fora do mercado e será devorada pela concorrência.
É importante que as empresas e os empresários
tenham plena consciência de que aplicar a
sustentabilidade como forma apenas de garantir um
efeito de “marketing” passageiro é apenas um suicídio econômico que tenderá a representar o ostracismo da marca e a maledicência provocada pelo
escândalo assim que essa intenção se tornar evidente para o mercado. Entender que não há espaços para oportunistas e “caroneiros” não éticos é a
chave para ganhar credibilidade e garantir que a
empresa tenha uma correta política de
sustentabilidade em seu próprio “chão de fábrica”.
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
Site: www.santosempresarial.com.br
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Para deixar o comércio do Natal mais atraente
em busca de consumidores com ruas da região
central da cidade com decoração especial, a Acip
(Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba) vai sortear um Fiat Uno Vivace
zero quilômetro, dentro da Campanha “Carro na
Mão ACIP”.
A campanha segue até o dia 15 de janeiro. Para
participar consumidor deverá consumir R$ 20 em
compras nos estabelecimentos associados à
Acip.
As comemorações de Natal no comércio de
Pinda tiveram início oficialmente no dia 1º de dezembro com a chegada do “Bom Velhinho”.
Para o presidente da Acip, Jorge Ricardo
Baruki Samahá, o mês dezembro promete um comércio aquecido com uma extensa programação
cultural. “Vamos começar muito bem com a apresentação da Sinfônica de Heliópolis e, ao longo
do mês de dezembro, a Prefeitura preparou uma
agenda com shows, coral e muito mais. Paralelamente, a Campanha “Carro na mão ACIP” irá movimentar as compras no comércio local e atrair os
consumidores de toda a região para a cidade”,
destacou ele.
Horário especial
A partir do dia 1º de dezembro, o comércio
estará funcionando em horário especial, abrindo
até as 23 horas, para atender o grande fluxo de
consumidores que deverá encher o centro da cidade em busca dos presentes de Natal. O sucesso de vendas deverá ser novamente o celular, seguido de roupas e calçados.

Destaque também para a decoração de artigos natalinos. As lojas do setor estão preparadas
para atender o gosto dos mais diferentes consumidores.
Alessandra Campos, proprietária da loja Lar &
Cia, afirma que alguns consumidores já preparam
a decoração ainda no mês de outubro, mas ela
sempre deixa o estoque preparado para quem
deixa para última hora. “Outubro foi um mês excelente na venda de decoração de Natal, mas acredito que as pessoas continuarão comprando até
as vésperas da festa”, explicou. Ela salienta que
em dezembro, as vendas ficam divididas entre a
decoração natalina e os presentes de Natal e do
‘amigo secreto’.
Para Lídia Ribeiro da Silva, proprietária da Lídia
Modas, as vendas de Natal se dividem entre roupas e sapatos. “A venda é bem equilibrada, todo
mundo quer comprar uma roupa nova e um sapato novo para o Natal ou presentear alguém”, afirma. Para a comerciante, as expectativas de vendas para o Natal são ótimas. “Estou sentindo o
comércio bem melhor que no ano passado, as
pessoas estão mais animadas para as compras”,
comemora.
Além do aquecimento nas vendas, dezembro
é um mês que movimenta a economia da cidade
como um todo, gerando novos empregos e
consequentemente, melhorando a renda da população. O 13º salário também ajuda a melhorar o
movimento e ainda diminuir a inadimplência no comércio, já que muitas pessoas preferem utilizar o
dinheiro extra para saldar dívidas.

Rua Gustavo de Godoy, 576, Centro
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Associações Comerciais da região sorteiam
carros e motos 0 km para aquecer as vendas
Divulgação

Promoção “Acelera Noel”
sorteará 10 motos em Taubaté
A Associação Comercial e Industrial de telefone 2125-8210.
Taubaté (ACIT), em uma iniciativa inédita na ciHorário de Compras
dade, vai sortear dez motos CG Fan 125cc 0
Em Taubaté, o comércio vive a expectativa
Km na promoção de Natal “Acelera Noel”. A para o melhor período do ano. As vendas de
proposta da campanha promovida pela ACIT é Natal devem intensificar o movimento nos prinaumentar as chances do consumidor que vai cipais centros de compras da região.
às compras de Natal na cidade de Taubaté ser
De acordo com o Sincovat – Sindicato do
contemplado com uma moto 0 Km.
Comércio Varejista, as lojas poderão estender
“A Associação Comercial sempre procurou seus horários até às 22h, de segunda à sextamarcar as venDivulgação feira; aos sábadas para o Natal
dos até às 18h.
com o sorteio de
Nos dias 24 e 31
um prêmio grande dezembro,
de. Este ano, a
os empresários
ideia é contempoderão trabaplar o maior núlhar das 8h às
mero de consu18h. No caso
midores com os
dos supermerprêmios”, afirma
cados
e
Sandra Morales,
shoppings, o
presidente da
horário de funciACIT.
onamento duranPara concorte o mês de derer, o consumizembro será de
dor deve procusegunda a sárar, até o dia 25
bado, das 8h às
Consumidores estão atentos ao novo horário
de dezembro,
22h.
de funcionamento do comércio na região
as
lojas
Durante os
identificadas com o material promocional da domingos, os estabelecimentos poderão funcampanha, realizar suas compras, preencher cionar de acordo com a convenção coletiva do
o cupom e depositá-lo na urna dentro do pró- comércio. As lojas não abrirão nos dias 25 de
prio estabelecimento.
dezembro e 1º de janeiro de 2011. “A nossa
O sorteio dos dez cupons premiados com convenção coletiva prevê o funcionamento do
as motos acontecerá no auditório da ACIT, no comércio em datas especiais. Será importante
dia 29 de dezembro. Os vendedores das lojas esse horário estendido, pois esse é o momento
participantes da campanha que efetuaram as do empresário vender mais e melhorar seus
vendas também ganharão um prêmio de R$ negócios”, explica Dan Guinsburg, presidente
300,00 em vale compras. Mais informações pelo do Sincovat.

Villarreal Supermercados oferece curso de
culinária ‘Sobremesas Natalinas’
As lojas do Villarreal Supermercados promovem em dezembro um curso de culinária para comemorar a chegada do Natal.
No dia 2, a aula acontece em Taubaté a partir
das 14h e no dia 8 é a vez de Cruzeiro oferecer
as receitas para seus clientes, no mesmo horário. A unidade Vila Ema oferece o curso no dia 15
de dezembro também às 14h.
As receitas serão oferecidas em parceria com
a empresa Chocolates Harald no Centro de Culinária das próprias lojas.
Os participantes vão aprender a fazer diversas
sobremesas natalinas, como panetones trufados,
sorvetes e chifons (bolo de massa leve e aerada)
com a culinarista Gilda Muldat que ensinará o passo a passo de cada receita.

A iniciativa da Rede Villarreal Supermercado
tem objetivo de contribuir com a alegria das festas de final de ano, não apenas de seus clientes,
mas de toda a população, deixando as mesas
mais saborosas e bonitas. Além disso, os produtos poderão ser feitos em casa pelos consumidores das lojas e vendidos para aumentar a renda familiar.
Os alunos poderão esclarecer dúvidas e levarão para casa um folheto com as receitas de todos os bombons apresentados em aula.
As inscrições podem ser feitas no Balcão de
Atendimento das lojas, mediante a entrega de um
quilo de alimento não-perecível ou um brinquedo
usado. As doações serão destinadas para entidades assistenciais dos três municípios.

Vale-Compras e
Motos são destaques
em Guaratinguetá
Após a chegada tradicional do Papapi Noel num
trenó ao som das músicas natalinas da Orquestra e
Coral PEMSA - do Santuário Nacional, a Associação
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá (ACEG),
promove a campanha “Natal Iluminado” que sorteará
duas motos 125 CG FAN da Honda e mais dez valecompras.
O sorteio acontecerá no dia 08 de janeiro de 2011.
A campanha nas lojas tem início no dia 1º de dezembro, quase 100 adesões já foram feitas e a expectativa foi revista para atingir 200 pontos comerciais. Esta ação conta com a parceria da MN Financiamentos correspondente exclusivo do Banco Cruzeiro
do Sul.
A presidente da ACEG, Márcia Molina, comemora a valorização da campanha. “Como este ano queremos premiar mais de um consumidor, muitos empresários decidiram participar por entender que o
seu cliente pode ganhar um dos prêmios”, disse.
Para participar da campanha, o consumidor que comprar acima de R$ 100,00 (cem reais) nas lojas que
aderiram a campanha deve retirar um cupom e preencher com letra legível, nome completo, endereço, cidade, telefone e responder “Qual cidade faz
seu Natal ficar mais iluminado?”. A resposta correta,
claro, Guaratinguetá. Os lojistas associados e não
associados podem entrar em contato pelo telefone:
3128-2214 para aderir à campanha.
Abertura do comércio - De acordo com convenção coletiva acertada entre os Sindicatos dos Empregados no Comércio e Sindicato do Comércio
Varejista de Guaratinguetá definiu os horários de
abertura do comércio no mês de dezembro. De
segunda a sexta-feira o horário de funcionamento
será das 8h15 às 22h, aos sábados das 8h15 às 18h
e aos domingos das 10h às 18h. Dia 24/12: 8h15 às
19h, 25 e 26/12 – fechado, 27/12 - 12h às 18h, 28 à
30/12 - 8h15 às 18h e dia 31/12 - 8h15 às 14h.
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Emprego é Notícia

Gestão Administrativa

Analista de Compras

São Camilo assumiu administração
do Hospital Regional em Taubaté

Formação completa em Administração de Empresas/Economia ou Engenharia experiência ampla no apoio às atividades de compras de materiais produtivos, não produtivos; materiais de reposição de Manutenção e Serviços para todas as localidades. Deverá atuar para atender ás necessidades dos clientes internos e externos dentro dos
prazos negociados, levando em conta Custos/Preços competitivos e padrões de qualidade. Inglês
avançado/ fluente;

Engenheiro Químico de Qualidade
Formado ou MSc em Química/Engenharia Química/Farmácia. Possuir experiência mínima 2 anos
de experiência em indústria do segmento químico, na área de pesquisa e/ou controle de qualidade. Garantir a qualidade dos produtos e matériasprimas utilizadas; Buscar melhorias contínuas por
meio de desenvolvimento da equipe e garantir o
bom funcionamento do laboratório.

Gerente Produção
Experiência como Gerente de Produção em
Empresas de Médio Porte. Superior em Engenharia, Pós ou MBA Gestão Empresarial e vivência em
Gerência de Produção e Logística.

Gerente Comercial
Experiência no ramo de ferramentas, com carteira de clientes e conhecimento no mercado nacional de reposição. Possuir Inglês intermediário.

Coordenador RH
Formação superior, de preferência, pela ordem,
em Administração de Empresas; Economia, Psicologia e cursos similares voltados para o Desenvolvimento Humanos e Formação de Pessoas.
Será um plus, Pós ou MBA em Gestão de Pessoas; Gestão de Talentos etc.

Coordenador Fiscal
Nível Superior (Preferencialmente Ciências
Contábeis/Direito), experiência em Coordenação
comprovada na área fiscal de Indústrias, domínio
em Informática, Sistema Microsiga, interpretação e
orientação para aplicação da legislação tributária
nas atividades da empresa; garantir a correta classificação fiscal das operações de entrada e saídas
de mercadoria; rotina de apuração de impostos diretos, indiretos e retenções; elaboração e revisão
de obrigações acessórias: estadual, municipal e
federal; domínio do Speed fiscal; experiência como
gestor da área fiscal e outras habilidades da área.

Gerente Contábil/Financeiro
Experiencia Gerencial Industrial - Formação em
contabilidade com ingles fluente, desejável japonês avançado. Disponibilidade para residir em
Manaus.

Analista Financeiro Jr
Com conhecimentos na área contábil, planejamento financeiro e Inglês avançado é imprescindível.

Divulgação

Os novos diretores
do HR (Hospital Regional) visitaram a Câmara
de Taubaté, para apresentar informações sobre a nova mantenedora do hospital e a
composição da nova
diretoria.
Após a saída da
Sociedade Assistencial
Bandeirantes da diretoria da entidade, a Sociedade Beneficente
São Camilo assumiu a
gestão.
O diretor administrativo do hospital, Márcio
Diretores do Hospital Regional em encontro com os vereadores de Taubaté
do Espírito Santo, comentou o motivo da visita. “Foi uma visita de apreDigão afirmou que espera continuidade do trabasentação aos vereadores, e para convidá-los a uma lho da administração. “Espero que continue o mesvisita técnica no local, para que conheçam a estrutu- mo trabalho, com seriedade, continuando o excera do Hospital Regional.”
lente trabalho que o Regional vem desempenhando
Além de Márcio, compõem a diretoria do HR, no município e atendendo às outras cidades do Vale
desde 1º de julho, o diretor financeiro Anderson do Paraíba.”
Cremasco, diretor clínico Frederico Vilela de OliveiLuizinho da Farmácia (PR) enalteceu a atuação
ra, diretora de apoio Amanda Robledo e o diretor do hospital. “Foi muito importante a visita. Expor os
técnico Caio Lucio Soubhia Nunes, que já integrava números daquilo que eles fazem e o atendimento
a diretoria do hospital.
feito em Taubaté. O convite para fazer uma visita miDurante a visita, estavam presentes os vereado- nuciosa foi, para nós, de grande relevância, até para
res Alexandre Villela (PMDB), Jeferson Campos (PV), a gente mostrar à população que eles fazem um
Luizinho da Farmácia (PR), Maria Gorete Toledo serviço de alta qualidade.”
(PMN), Mário Ortiz (DEM) e Rodrigo Luis Silva “Digão”
Atualmente, 54% das internações do Hospital
(PSDB).
Regional atendem os munícipes de Taubaté.

UNITAU lança novas medidas
contra a inadimplência
A Universidade de Taubaté (UNITAU) lançou recentemente um pacote de medidas para incentivar
alunos inadimplentes no ano de 2010 a quitarem suas
dívidas com a Instituição. A proposta é da Pró-reitoria de Economia e Finanças e foi aprovada em reunião ordinária do Conselho de Administração.
Uma das medidas refere-se ao parcelamento em
até 12 vezes do montante de débitos atualizados,
para acordos firmados até o próximo dia 20 de dezembro. Para as negociações feitas até o dia 31 de
janeiro de 2011, o montante da dívida poderá ser
quitado em até 11 parcelas mensais. Após essa data,
o total devido poderá ser parcelado em até 10 vezes. Em todos os casos, as parcelas terão acréscimo de 1% de juros ao mês, a partir da segunda
parcela. Pela deliberação, as parcelas dos acordos
não poderão ser inferiores a R$ 300,00.

Para o Reitor da UNITAU, Prof. Dr. José Rui
Camargo, essas ações foram adotadas para proporcionar aos alunos que tiveram dificuldades em pagar em dia suas mensalidades, no ano de 2010,
maiores chances com os acordos firmados. “Tentamos flexibilizar ao máximo o parcelamento, sem, no
entanto, deixar de lado nossa responsabilidade com
a saúde financeira da Instituição.” O combate à
inadimplência foi um dos principais compromissos
assumidos pelo Reitor para a retomada do crescimento da Universidade de Taubaté. Desde que assumiu, Camargo tem defendido, em visitas aos Departamentos, reuniões e entrevistas para a imprensa, a necessidade de os alunos serem pontuais com
o pagamento das mensalidades. “Somente assim
poderemos investir na melhoria da nossa qualidade
de ensino”, afirma.

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

3648-4252
www.valeempregos.com.br

contato@valeempresarial.com.br
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Desenvolvimento

Com investimento de R$ 7 milhões, Thermojet
vai fomentar produção industrial em Pinda
Odirley Pereira/PMP

Temos profissionais muito bem treinados na
A Prefeitura de Pindamonhangaba assicidade e vamos entrar em contato com insnou o termo de doação de uma área de 21
tituições de ensino superior de Pinda, como
mil m² para a Thermojet, dia 29 de novemAnhanguera, Fapi e, principalmente, Fatec
bro. A chegada da empresa vai acelerar os
para o desenvolvimento de cursos especíprocessos industriais das empresas exisficos para a área da Thermojet”.
tentes na cidade e servirá como referência
O diretor executivo da companhia,
para a chegada de novos investimentos, o
Ricardo Leite Passos, afirmou que
que deverá atrair outros empreendimentos
Pindamonhangaba foi escolhida devido a
e gerar ainda mais empregos.
uma série de vantagens em relação a ouCom os serviços da Thermojet, compatros municípios. “A cidade está muito bem
nhias como Gerdau, Novelis e Aleris podenos indicadores socioeconômicos, tem ótirão, dentre diversas atividades, fazer manuma qualidade de vida, boa topografia, facilitenção em fornos e outros equipamentos de
dade para escoar produção, leis de incentiaquecimentos com um tempo extremamenvo e atração de investimento, faculdades,
te mais curto.
mão de obra especializada e uma participa“Antes, nossas grandes indústrias perdição efetiva da Prefeitura. Com tudo isso,
am de três a quatro dias entre desligar e
esperar seus fornos atingirem temperatura Prefeito, assessores e empresários durante a assinatura do termo de doação Pindamonhangaba é o local ideal para a instalação e o sucesso da nossa companhia”.
ambiente para fazer a manutenção e repaPassos estima que a empresa deverá funcionar
ros. Depois dos serviços executados, gastava-se presas e nos auxilia a atrair outros investimentos.
de quatro a cinco dias para ligar a maquina e fazê-la Além disso, toda a região ganha, pois a Thermojet em aproximadamente 18 meses. “Vamos iniciar a
atingir a temperatura ideal de trabalho. Com a usa métodos modernos e ágeis que podem ser apro- construção de imediato e investir R$ 7 milhões na
Thermojet, este espaço que chegava a dez dias é veitados por outras indústrias de grande porte do obra”, garantiu.
O termo de assinatura, no gabinete do prefeito
reduzido a algumas horas – potencializando a pro- Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Rio e sul de
João Ribeiro, contou com a presença do gerente
dução industrial”, explicou o secretário de Desen- Minas”.
João Ribeiro lembrou que inicialmente a da Thermojet, Renato Francisco dos Santos; do arquivolvimento Econômico, Álvaro Statu Neto.
O prefeito João Ribeiro valorizou a chegada da Thermojet vai gerar 80 empregos especializados teto da companhia, Paulo de Carvalho; do 2º tabelião
Thermojet, que é referência na prestação de servi- diretos. “Precisam de mão de obra qualificada e de notas, Milton Alves da Cunha; do diretor de Indústria
ços para multinacionais. “Isso fortalece nossas em- estamos fazendo o possível para viabilizar isso. e Comércio, Felipe César Filho, dentre outros.
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Sincomércio promove ato de incentivo ao esporte e solidariedade
Divulgação

A décima edição da Copa Sesc/Sincomércio
dariedade, e essa é a finalidade da ação”,
garante Cozzi.
foi realizada novamente em 2010 através da
parceria entre a Prefeitura Municipal de
O Coordenador de Arrecadação do Fundo
Social, Mário Augusto Monteiro ressalta a imPindamonhangaba, Liga Pindamonhangabense
portância que atitudes como essa tem para a
de Futsal e o portal PindaVale. Recentemente,
cidade. “Há 10 anos o Sincomércio promove
o presidente do Sincomércio, Sindicato do
esse ato de solidariedade mostrando interesComércio Varejista, Toninho Cozzi, entregou ao
Fundo Social 60 kg de leite em pó arrecadase no bem estar da população carente de
Pinda, ações como essa devem servir de
dos durante o campeonato.
exemplo para outras empresas. A partir de hoje
O alimento foi arrecadado pelos
vamos estudar as necessidades das entidacomerciários que se dividiram em 15 equipes
des carentes da cidade e decidir quem no
e no ato da inscrição para participar do torneio
momento carece mais do leite” afirma Mário.
efetuavam a doação. A iniciativa pioneira na reQuem também participou da entrega do leigião acontece há 10 anos e a intenção segun- Toninho Cozzi- Presidente do Sincomércio, Mário Augusto Monteiro
do o presidente é que a procura aumente no
te
foi
a Presidente do Fundo Social, Maria An- Fundo Social e Marcos Galdin- Diretor Social do Sintaubaté
gélica Ribeiro. A Presidente agradeceu as emano que vem, “O Importante é agregar, os times são formados por fusão de uma ou mais em- do incentivo ao esporte promovido pelo campeo- presas e comerciários que participaram do evento
presas e no fim todos saem ganhando, já que além nato, todos os envolvidos praticam um ato de soli- e também a toda equipe do Sincomércio.

Empresas da região contam com Posto da Jucesp na ASSECON em São José
Um dos grandes benefícios recebidos pelo comércio da região neste segundo semestre foi a
inauguração, em São José dos Campos, de um
novo Posto de Serviços da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O Posto, localizado na sede da ASSECON no Jardim Satélite, é
mais uma opção aos Empresários e Contadores
da cidade e do Vale do Paraíba para a tramitação
de processos.
Criado através de parceria entre a ACI (Associação Comercial e Industrial de São José dos

Campos) e a ASSECON (Associação das Empresas Contábeis de São José dos Campos), o Posto funciona na Rua Mário Alves de Almeida, n. 225,
Jardim Satélite, CEP 12231-690. O telefone do
Posto é (12) 3933-3899, ramal 23, e o horário de
funcionamento é das 8h30 às 12h30 e das 13h30
às 17h30 (17h00 às sextas-feiras).
O novo local de atendimento oferece os seguintes serviços: receber, protocolar e devolver
documentos; informar sobre a existência de nomes empresariais idênticos ou semelhantes; emitir

ficha cadastral das empresas registradas na
Jucesp; encaminhar ao Escritório Regional ou à
Jucesp os documentos para análise singular e os
requerimentos de certidão simplificada; e encaminhar à Jucesp os documentos para análise colegiada
e os requerimentos de fotocópia, certidão específica e pedido de Ficha de Breve Relato.
Essa conquista demonstra a vontade comum
das entidades em valorizar os Usuários da Jucesp
e Empreendedores de nosso município e região,
oferecendo uma nova opção de atendimento.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

O empresário Dr. Rubens Freire, casal Simone e Mário Ortiz (Taubaté),
Álvaro Staut e o empresário Francisco (Martifer)

Toninho Cozzi (Sincomércio), Joaquim (Café Pindense),
Carmona (CiespTaubaté), Marcelo (TV Vanguarda)
e engenheiro José Antônio Goulart no lançamento do Vale Verde Shopping

Toninho Cozzi (Sincomércio), Flávio Prudente (Sintex),
empresário Vito Ardito Lerario Filho e Gustavo Andrade (Armazém da Fazenda)
no lançamento do Patio Pinda Shopping Center
O advogado Daniel Machado e a esposa Michele, Flávia Amadei e Fernando,
em recente evento na Vinil Rock Bar em Pinda

Os empresários Edson Derrico e Marcelo Guerrero com o Casal Baron,
Andrez e Vanessa no lançamento do Pátio Pinda Shopping

Ricardo Briso, Jair Roma, João Ribeiro, Ana Rosa Piorino, Diretor da Estrada
de Ferro Campos do Jordão, Professor a Geni e Myriam Alckmin,
na comemoração dos 96 anos da gloriosa Estradinha

Sempre
circulando no
meio
empresarial da
região, o artista
Ito e José
Arimatheia
(Gerente CIESP
Taubaté)

O casal
Giuliana e
Marcelo San
Martin em
recente evento
social em Pinda

Comemorando o primeiro ano da Revista Vitrine, as jornalistas Andréia e Maura
Lídia, o empresário Agostinho e o arquiteto Maurício Marcondes com a esposa Nanci
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Novelis injeta R$ 500 milhões em ampliação
da planta de Pindamonhangaba

Fotos: AgoraVale

Consolidada como uma das maiores potência da
economia de Pindamonhangaba, a Novelis, líder
mundial na reciclagem de alumínio, anunciou o maior investimento de sua planta:R$ 500 milhões, que
serão aplicados para ampliação da fábrica na cidade.
Com a presença do presidente mundial da companhia, Phil Martens, do governador eleito do Estado Geraldo Alckmin, do prefeito João Ribeiro e outras autoridades, o ato anunciou o início das obras
para 2011.
João Ribeiro desejou sucesso para as operações da Novelis e para o trabalho de seus funcionários. “É uma empresa que está na cidade desde a
década de 70, possui centenas de funcionários e

contribui bastante para o desenvolvimento da cidade. Nos
últimos anos a Novelis tem
apresentado ótimos números
de vendas e uma projeção favorável para o futuro. Desejamos que a companhia tenha
êxito em suas atividades, que
contrate mais funcionários e
continue sendo uma grande
parceira da cidade de
Pindamonhangaba”, conclui o
Presidente da Novelis América do Sul, Alexandre Almeida;
prefeito.
presidente
mundial da companhia, Phil Martens; governador eleito do Estado,
Sobre a Expansão
Geraldo Alckmin e prefeito João Ribeiro
O processo de expansão
anunciado pela Novelis, líder mun- n o v o f o r n o d e p r é - a q u e c i m e n t o p a r a o
dial em laminados de alumínio e laminador a quente e várias melhorias auxiliareciclagem de latas para bebidas, res. O novo centro de operações deverá enpretende modernizar as opera- trar em funcionamento no final de 2012.
“Esperamos forte demanda por nossos proções de laminação de alumínio,
dutos
na América do Sul, especialmente para
em resposta à demanda crescente para seus produtos na América chapas para latas de bebidas”, disse Phil
Martens, Presidente e COO, Novelis Inc. “Redo Sul.
Essa expansão aumentará a ceitas crescentes per capita e mudanças no
capacidade de produção da fábri- comportamento dos consumidores estão orienca em mais de 50%, para cerca tando o crescimento de dois dígitos na demanda
de 600.000 toneladas de chapas por latas para bebidas. Muitos dos nossos clientes
de alumínio por ano. O projeto, na América do Sul estão acelerando seus investique inclui o acréscimo de um ter- mentos em instalações de fabricação de latas de
ceiro laminador a frio, um novo alumínio e nossa expansão em Pindamonhangaba
Novelis está localizada no Distrito Industrial do Feital,
centro de fundição de placas, um nos permitirá ficarmos à frente dessa demanda.”
no Distrito de Moreira César

Investimentos confirmam fase positiva da economia de Pinda
O mega investimento anunciado a
Pindamonhangaba é mais uma forma de comprovar
o alto índice de desenvolvimento existente no município. Os R$ 500 milhões que a Novelis vai injetar na
cidade, incrementa a arrecadação de tributos e atrai
outras empresas para gerar mais emprego e renda
para a população.
Com todos os indicadores socioeconômicos em
alta, Pinda hoje desponta para o futuro. Cresce em
ritmo acelerado, superando as expectativas e avançando para um destino promissor em todos os campos.
Para acreditar em um município, os investidores
buscam economias sólidas, polo empresarial diversificado e consolidado, plano diretor, leis de incentivo, infraestrutura viária, facilidade para escorar a
produção, dentre outros.
Atualmente, Pinda tem tudo isso e avança ainda
mais. Apresenta a maior evolução no VA (Valor Adicionado). O dado oficial da Secretaria Estadual da
Fazenda – que mede a emissão de notas emitidas
em determinado município, cresceu mais de 60%

nos últimos cinco anos e hoje está acima de R$ 4,2 bilhões - podendo chegar a R$ 4,5 bilhões em 2011.
Esta mesma expansão no VA fez a
cidade se tornar a cidade na região com
maior crescimento na arrecadação de
ICMS (Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços).
Pinda é a cidade que mais gera emprego na região e apresenta saldo positivo acima de 4% ao ano. Os dados estão
entre os melhores do Brasil e do Estado
de São Paulo. A grande maioria destes
empregos é gerada no setor comercial e
Ato de assinatura marcou início da expansão da Novelis
principalmente no industrial – onde a chegada de novas empresas e a ampliação das exisPara os próximos anos, a cidade vai evoluir aintentes têm se tornado um diferencial a favor de da mais em todos os setores. A ampliação da Novelis
Pindamonhangaba. Além de 2010, o Caged (Cadas- e a expansão da Gerdau representam atualmente
tro Geral de Empregados e Desempregados) do Go- os maiores investimentos no município, mas um
verno do Estado também evidencia a criação de pos- futuro muito próximo vai revelar novos empreentos de trabalho com carteira assinada de dimentos no setor industrial e acelerar o desenPindamonhangaba nos últimos cinco anos.
volvimento de Pindamonhangaba.

