Embraer atinge
Nível de emprego na Casa de Noel é exemplo
metas previstas e deve indústria continua em de solidariedade com a
faturar US$ 5 bi em 2010 alta na região, diz CIESP
Casa Recomeço
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Empresa de São José quer transformar motor
de avião em turbina para gerar energia elétrica
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Um projeto pioneiro no Brasil está sendo colocado em prática por uma empresa de São José dos
Campos. A GESPI Aeronáutica, empresa 100% brasileira do ramo aeronáutico, quer transformar um motor
de avião de grande porte em turbina industrial para
gerar energia elétrica.
A GEPSI é uma empresa especializada em manutenção e reparo de turbinas aeronáuticas e industriais de pequeno, médio e grande porte, com mais
de 35 anos de atuação no mercado. O projeto desenvolvido pela empresa visa colaborar com a redução
de lixo aeronáutico exposto ao meio ambiente.
PÁGINA 16

Empresas ressaltam
ações solidárias
O jornal ValeEmpresarial traz nesta edição
algumas ações solidárias colocadas em prática junto com seus colaboradores nesta época de Natal, dentre elas, a empresa
Monsanto, o Center Vale Shopping, e a Regional do SindusCon-SP (Sindicato da Construção).
PÁGINAS 08, 09 e 13

Natura apresenta nova
linha de maquiagem
São José dos Campos recebeu o maquiador
oficial da Natura, Marcos Costa, para uma oficina
de maquiagem com 40 mulheres. O evento aconteceu no Pátio Eventos e fez parte do projeto
de relacionamento da Natura com formadoras de
opinião.
PÁGINA 06

Rua São João Bosco, 198
Santana - Pindamonhangaba

Shoppings e Associações Comerciais
sorteiam carros 0 km para compras de Natal

Divulgação

Atrair consumidores e premiar clientes com um
carro zero quilômetro. Com essa intenção os
shoppings e associações comerciais da região estão premiando o público com sorteio de automóveis durante as compras de Natal.
O CenterVale Shopping de São José dos Campos sorteará um carro Peugeot 307 Milessim 200,
série especial. O consumidor pode realizar a troca
no piso Dutra, próximo a portaria A até o dia 26 de
dezembro. O Taubaté Shopping Center irá sortear
em janeiro de 2011 uma Pajero TR4 Mitsubishi Flex
4x4 para seus clientes. A Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba também já programou para janeiro o sorteio de um veículo Fiat Uno.
Confira nessa edição no Especial Natal algumas
promoções do comércio.
PÁGINAS 08 e 09
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Debate & Ideias

Coleta de Lixo: um desafio do século XXI
(*) Eduardo Ferraz
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O Vale do Paraíba goza atualmente de uma
credibilidade jamais experimentada anteriormente,
haja vista os inúmeros empreendimentos que estão
sendo implantados nas diversas cidades que compõem a região.
Em Pindamonhangaba, por exemplo, diversas
indústrias estão comprando áreas tendo em vista a
construção de novas unidades fabris.
Aliado a isto, em novembro, a Novellis uma das
principais indústrias da região, anunciou em solenidade com a presença de seu presidente da América Latina, presidente Mundial e do governador eleito Geraldo Alckmin, a ampliação de sua planta com
investimentos na ordem de R$ 500 milhões de reais.
No mesmo período, a Thermojet anunciou um
investimento de R$ 7 milhões para a construção de
uma unidade no município.
Com estas implantações, milhares de novos
empregos surgirão e com eles, muitas outras oportunidades para novos negócios serão realidade na
região.
Na mesma cidade, dois Shopping Center foram
lançados no último mês de novembro, o Shopping
Vale Verde e o Shopping Pátio Pinda.
Taubaté, também está recebendo mais um
Shopping.
Em São José dos Campos, a General Motors do
Brasil negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos a
produção de dois novos modelos em seu complexo industrial. Ambos deverão chegar ao mercado
entre o final de 2011 e o início de 2012.
A escola SENAI “Santos Dumont” deve ser ampliada para atender a demanda das indústrias da
construção civil e da tecnologia aeroespacial contribuindo com a formação de profissionais para servir
toda a região do Vale.
Jacareí e São José dos Campos também têm
outras expectativas que certamente se concretizarão num período de tempo muito curto.
Essa capacidade de atrair novas empresas que
nossa região vem demonstrando foi construída com
muita competência e trabalho.
Hoje o Vale do Paraíba apresenta indicadores
socioeconômicos atraentes, qualidade de vida invejável, facilidades de escoação da produção, ensino superior de qualidade e uma quantidade razoável de escolas que fornecem mão de obra especializada.
É por tudo isso, conseguido através de trabalho
competente, que o Vale do Paraíba vem ganhando
credibilidade cada vez maior e se transformando
numa região propícia à novos investimentos.

○

Empreendimentos

○

Editorial

○

Página 02

Divulgação

Após longos dezenove anos
de tramitação, o projeto (PNRS) Política Nacional de Resíduos
Sólidos - foi aprovado no mês de
março 2010 pela Câmara dos Deputados em Brasília, que prevê
mudanças profundas na forma de
o país lidar com resíduos sólidos.
A legislação pode consagrar a
obrigação para fabricantes, comerciantes, importadores e distribuidores de se responsabilizem pela coleta de produtos descartados. Eles também terão de
garantir destino final adequado a
milhares de toneladas de lixo produzidas diariamente. O projeto que estabelece a fixação
de obrigações para empresários, governos e
cidadãos no gerenciamento dos rejeitos é de
autoria do relator da comissão especial sobre
a matéria. O Brasil parte de experiências internacionais bem sucedidas para criar um sistema ambiental e socioeconômico que faz do
lixo um gerador de negócios, renda, empregos e sustentabilidade. São produzidas aproximadamente 150 toneladas de lixo urbano por
dia, das quais 60% ainda são destinadas a
lixões. Só 1% é incinerado, incluídos os resíduos dos serviços de saúde. Além disso, cada
brasileiro produz por dia, em média, cerca de
800 gramas de lixo, quantidade que sobe para
1,2 quilogramas nas grandes cidades. Temos,
então, uma guerra declarada ao entulho. Destacamos, a seguir, os principais itens do projeto de lei 203/1991, em tramitação no Senado, a fim de estabelecer a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Os itens a se destacar são:
Ciclo de vida dos produtos – Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes passarão a ser solidariamente responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.
Fica proibida a importação de resíduos considerados perigosos ou que causem danos ao
meio ambiente e à saúde publica.
Logística Reversa – Criação do processo
de recolhimento, desmontagem (se for o caso),
reciclagem e destinação ambientalmente correta de materiais. Para isso, empresas poderão comprar produtos ou embalagens usados,
atuar em parcerias com cooperativas de
catadores e criar postos de coleta. Se a empresa de limpeza urbana realizar a logística
reversa, o setor público deverá ser remunerado. Chamamos atenção a este novo segmento: LOGÍSTICA REVERSA.
Artigos tóxicos – Empresas serão obrigadas a atuar no recolhimento dos materiais rejeitados,
dando-lhes
a
destinação
ambientalmente correta. Serão estabelecidas
medidas para receber, após o uso, embalagens
e agrotóxicos (restos e embalagens), pilhas e
baterias, pneus, óleos lubrificantes (resíduos
e embalagens), lâmpadas fluorescente e aparelhos (componentes) eletrônicos.
Descartes proibidos – Serão proibidos lan-

çamentos de resíduos em praias, no mar, rios e lagos, ou a céu
aberto sem tratamento, exceto no
caso de mineração. Ficará vedada, também, a queima a céu
aberto ou em equipamentos não
licenciados.
Fim dos lixões – Serão
estabelecidas metas para acabar
com os lixões e construir aterros
sanitários destinados ao tratamento adequado do lixo.
Coleta pública – Outros materiais recicláveis descartados ao
final de sua vida útil deverão ser
reaproveitados sob a responsabilidade do serviço publico de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos. Para isso, o poder público
deverá estabelecer a coleta seletiva, implantar sistema de compostagem (transformação de
resíduos sólidos orgânicos em adubo) e dar
destino aos resíduos da limpeza urbana.
Catadores de baixa renda serão priorizados.
Reciclagem – Serão criados incentivos ao
investimento de artigos recicláveis e que gerem a menor quantidade possível de resíduos
sólidos. A criação de cooperativas de
reciclagem será incentivada.
Incineração – Possibilidade de se permitir
a prática da incineração como forma de eliminar os resíduos sólidos. Medida gerou protestos de catadores e entidades que defendem
políticas de inclusão social.
Citamos, também, que apenas 13% dos municípios do país contam com aterros sanitários, considerados o melhor método para evitar
a contaminação do lençol freático.
Com muita expectativa, vemos a Logística
Reversa ser inserida no contexto nacional
como opção real de retorno dos produtos. Além
disso, serão concedidos incentivos fiscais para
o trabalho de logística reversa, que pode ser
uma forma de reforçar a indústria de reciclagem
e aumentar os ganhos registrados com Lei do
Bem. Lei que prevê benefícios fiscais a quem
desenvolve inovações tecnológicas na agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo. O setor também
discute como deve ser feito o transporte desse material e a definição do que constitui um
produto obsoleto. Salientamos que a relação
do consumidor com o material usado é diferente do que ocorre com os outros resíduos,
daí a importância da ferramenta chamada
logística reversa, deveremos ter a preocupação com a formação de alunos e profissionais
com formação especifica em logística reversa,
muitas empresas já tem essa preocupação,
dentro do seu quadro já existe área especifica
cuidando de logística reversa.
O projeto de Lei 203/1991, do Senado, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
fixando obrigações aos empresários, governos
e cidadãos na gestão dos rejeitos, está no
Senado Federal para uma nova votação.

(*) Sebastião Rodrigues Garcia - Especialista em Logística Reversa
Gerente de Logística no segmento de louças sanitárias e professor em gestão de logística
Email- srodrigues109@terra.com.br
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Juiz José Loureiro Sobrinho recebe o projeto
das mãos do presidente da ACI, Felipe Cury
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Divulgação

Reunião aconteceu na 1ª. Vara Criminal de São José

MovieCom do Taubaté Shopping apresenta filme
sobre a história de Nossa Senhora Aparecida
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Uma ação privada para ajudar o poder público
na área de segurança. O presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial), Felipe Cury, entregou
o Projeto dos Sistemas de Monitoramento do novo
Fórum Criminal de São José dos Campos, em
construção há seis anos no Jardim Aquarius. O
projeto foi recebido em mãos pelo Juiz da 1ª. Vara
Criminal de São José dos Campos, José Loureiro Sobrinho, e pelo Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Celso
Ayrosa Monteiro de Andrade.
Segundo Felipe Cury, a intenção da ACI é contribuir para que o local seja seguro e confortável
para receber os profissionais e população que
utilizará o Fórum. “Também esperamos que o
Governo do Estado empenhe-se para que a obra
seja rapidamente concluída em benefício de toda

região”, afirmou Felipe.
Participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Econômico, José de Mello Correa, e de
Assuntos Jurídicos, Aldo Zonzini, da Prefeitura de
São José, além do assessor jurídico da ACI, Adem
Bafti, e da gerente da ACI, Deborah Dantas.
A ACI utilizou o conhecimento técnico das empresas associadas para elaborar o projeto, que inclui câmeras de segurança, controle de acesso,
detector de metais, pontos de som e portas com
foto sensores. O estudo, que custaria cerca de R$
150 mil aos cofres públicos, foi desenvolvido gratuitamente pela ACI. A instalação do projeto completo
tem custo estimado de R$ 2,9 milhões.
Para o Juiz José Loureiro Sobrinho, o projeto
chega em ótima hora e será imediatamente encaminhado ao Tribunal de Justiça. O Desembargador
Paulo Celso Ayrosa afirmou que até fevereiro o prédio onde estarão as varas criminais estará pronto.
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que só obtiveram peixes após tirar a santa da
água toda suja de lama (daí sua cor escura, e
não a ideia de que a santa seria negra).
O filme vem sendo exibido durante a semana às 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45 e
aos sábados e domingos às 13h45 - 15h45 17h45 - 19h45 - 21h45.
Outros filmes
Também até o dia 23, o cinema do Taubaté
Shopping exibe em outras salas os filmes
Megamente, Harry Potter e as relíquias da morte, Tron – O legado e As Crônicas Narnia: a
viagem Peregrino Alvorada.
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Segue até o dia 23 no Taubaté Shopping
Center a programação com os filmes em exibição. Entre eles o que vem atraindo o maior público é o filme “Aparecida – O Milagre”, um drama nacional de 92 horas que relata duas histórias paralelas.
Em uma delas, transcorre a saga ficcional
do empresário que perde a fé ainda criança e
a recupera anos mais tarde, diante da doença
do filho; na outra é contada a história oficial de
Nossa Senhora Aparecida, quando sua imagem
foi encontrada em um rio na região de
Aparecida (SP), no século 18, por pescadores
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* O orçamento da cidade de Pindamonhangaba
cresceu 156,4% nos últimos seis anos e atingiu o valor
de R$ 336,3 milhões para o ano de 2011 – quase três
vezes maior que os R$ 131,3 milhões encontrados
pelo prefeito João Ribeiro ao assumir a Prefeitura
em 2005.
* A Câmara de Taubaté aprovou em duas votações o projeto de lei orçamentária para 2011,
com receita estimada em R$ 552,7 milhões. A
maior parte desse valor será destinada ao Departamento de Educação – R$ 203 milhões, seguido pelo Departamento de Saúde – R$ 104
milhões.
* O deputado estadual Sidney Beraldo será
reconhecido como Cidadão Taubateano. A Câmara aprovou projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania, de autoria da vereadora
Maria Teresa Paolicchi (PSC).
* Emanuel Fernandes não assumirá o cargo
de Deputado Federal por São Paulo. O tucano
aceitou o convite de Alckmin e será Secretário
Estadual de Planejamento do governo paulista.
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Inaugurado em Taubaté no ano de 2006 atraDivulgação
vés de uma parceria do Governo Estadual e
da prefeitura
municipal, o restaurante Bom
Prato completou 4 anos de
atuação oferecendo refeições de qualidade, balanceadas, através de
um cardápio variado, à população de baixa renda, desempregados e moradores de rua pelo
valor de R$ 1,00. Em Taubaté são fornecidas 1.200
refeições por dia no Parque Dr. Barbosa de Oliveira, ao lado da rodoviária velha.
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Bom Prato: 4 anos em Taubaté
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O prefeito João Ribeiro Pinda comemorou os
números que revelam que Pindamonhangaba é a
cidade do Vale do Paraíba com o menor índice
de criminalidade. O Governo Federal realizou uma
pesquisa com 226 municípios com mais de 100
mil habitantes, que apontou a ótima qualidade de
vida e as boas políticas públicas para a área da
segurança.
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O Partido Verde vai reforçar sua atuação na região e lançará candidatos a prefeito na maioria
das cidades. O deputado estadual Padre Afonso
Lobato, que assumiu a coordenação da Bacia 8,
que compreende 41 municípios na região, será o
responsável pela articulação dos diretórios municipais para consolidar candidaturas próprias ás
prefeituras. Taubaté foi um dos destaques na avaliação do partido, tendo em vista a votação expressiva de Marina Silva que, ao obter mais de
44 mil votos, ocupou a segunda colocação, deixando para trás a candidata petista, Dilma
Roussef, que ficou em terceiro lugar.

ACI de São José entregou projeto de
segurança para novo Fórum Criminal
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Política na região
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Anuncie no ValeEmpresarial

Ligue

3648-4252

Vale Empresarial
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Empresa Cidadã

Unimed Pinda entrega certificado
para a 4ª turma do Programa Felix
Fotos: Divulgação/UNIMED
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José Renato Schmidt, presidente da Unimed entregou certificados no evento que beneficiou o Lar São Judas
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A Unimed Pindamonhangaba fez a entrega dos
certificados aos participantes da 4ª turma do Programa Felix, em cerimônia realizada no Lar São Judas
Tadeu, onde o programa é realizado. O projeto foi
iniciado em 2008 e já certificou cerca de 70 alunos.
A iniciativa da Federação das Unimed’s do Estado
de São Paulo vem ao encontro das necessidades e
demandas da atualidade e tem por objetivo promover a inclusão digital e social de crianças e adolescentes por meio do uso de ferramentas básicas de
informática.
Estiveram presentes à cerimônia: Dr. José Renato Couppê Schmidt, diretor presidente da Unimed
Pinda, Frei Robson - representando o Frei Laércio,
responsável pelo Lar São Judas Tadeu, e Maria
Cecília Rodolpho Carvalho, instrutora do Programa
Felix.
O curso de informática ministrado no programa
tem duração de 4 meses, com aulas práticas e teóricas de Windows, Word, Excel e Internet. Os inscritos no curso têm idade entre 8 a 13 anos e assistem

Dezenas de jovens já foram beneficiados pelo projeto

aulas às terças e quintas-feiras no Lar São Judas
Tadeu, sendo que essa quarta turma teve a participação de 19 alunos.
A Unimed Pinda tem atuado com o fornecimento
de equipamentos eletrônicos, camisetas, apostilas,
instrutor com conhecimento prático e didático e acompanhamento de assistente social.

Divulgação
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Foi sancionada dia 6 de dezembro a Lei
Complementar nº 234, de autoria do vereador
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É uma descrição científica e ao mesmo tempo bem humorada - Imperdível.
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- Descobrir cedo o principal Talento.
- Pelo menos 10.000 horas de prática e treinamento – Isto significa pelo menos 10 anos.
- Um pouco de sorte: estar na hora certa no
lugar certo.
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O autor cita dezenas de estudos com pessoas que se tornaram ‘Foras de Série’ em suas
áreas de atuação. Descreve desde a trajetória
dos Beatles, Mozart, Bill Gates entre outros
vários Gênios, bem como tenta explicar como
eles chegaram lá. Basicamente descreve três
fatores fundamentais:

Lei amplia atividades permitidas em zona industrial de Taubaté
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Autor: Malcolm Gladwell – Editora: Sextante
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Fora de Série (Outliers)
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Autor: Pedro Mandelli – Editora: Gente
Neste livro Pedro Mandelli propõe revolucionar sua performance como gestor de pessoas. Explica como as relações funcionário empresa mudaram nos últimos 30 anos e sugere
alternativas para implementar mudanças. Fala
da autogestão, como montar um plano de ação,
conquistar a credibilidade com a equipe, e fazer as trocas quando necessárias. É um livro
de um consultor que faz acontecer. Em 2010
saiu uma nova edição reformulada.
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Muito além da Hierarquia
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Quem contribui com o Eu Recomendo desta
edição é o Consultor em Gestão de Pessoas
e Comportamento Humano, Eduardo Ferraz,
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. Confira suas
indicações:

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Divulgação

○

○

○

○

Eu Recomendo

Vereador Chico Saad (PMDB/Taubaté

Chico Saad (PMDB), que amplia o leque de
atividades permitidas em zona industrial Z1. A
norma entrou em vigor no dia 8.
A nova redação permite atividades de comércio e serviço, inclusive as relacionadas às
atividades de recuperação de peças, acessórios, pneus e equipamentos em geral, e
logística de transportes, desde que
complementem a atividade industrial da própria
empresa ou das demais instaladas na área industrial.
A iniciativa do vereador objetiva “adequar o
texto legal de modo que permita solucionar
questões decorrentes das demandas de ocupação desta zona industrial”.
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Sesc São José traz apresentação de Renato Teixeira
Divulgação/SESC

No dia 18 de dezembro, sábado, às 20h30, o
Sesc São José dos Campos apresenta show do
músico Renato Teixeira. Há 40 anos na estrada, o
cantor e compositor tem fortes ligações com o Vale
do Paraíba, pois viveu da adolescência à juventude
na região, o que influenciou o seu trabalho.
Renato Teixeira faz parte de um grupo de músicos que todos já ouviram muito. Em sua história estão composições que se eternizaram não apenas
em sua voz, mas em outras grandes vozes do cenário musical brasileiro.
Algo importante para entender a sonoridade de
Renato Teixeira é o conceito folk. Vindo do folk talk,
a definição vem da palavra “povo” e do significado
de “folclore”, ou seja, histórias que representam um
determinado grupo, ou, um povo - e que mexem
com os sentimentos mais profundos das pessoas.
Bod Dylan, Woody Guthrie, Pete Seeger, Leon Gieco
e tantos outros nomes representam o folk internacional. Aqui no Brasil também há diversos nomes do
estilo. Renato Teixeira e Almir Sater são alguns dos
que podem ser citados com destaque.
Neste show, Renato Teixeira apresenta sucessos

como “Um violeiro toca”, “Amanheceu, peguei a viola”, “Frete”, “Tocando em frente” e “Romaria”.
No palco Renato Teixeira (violão/voz), Marcinho
Werneck (flauta/charango), Chico Teixeira (violão com
12/voz), João lavraz (contrabaixo) e Duda Portes
(bateria).
O show será realizado no ginásio do Sesc e os
ingressos estão à venda com preços que variam
entre R$ 5,00 e R$ 20,00. Recomendação etária 14
anos. O SESC São José dos Campos fica na Av.
Adhemar de Barros, 999 – Jd. São Dimas. Mais informações pelo telefone 12.3904.2000.
Zé Renato e Renato Braz
Outra atração no palco do SESC São José dos
Campos será o ponto de encontro entre o capixaba
Zé Renato e o paulista Renato Braz no show Papo
de Passarim, na quarta-feira, dia 22 de dezembro,
às 20h30. Ao longo de 20 anos a dupla coleciona
muitas afinidades, entre elas a assinatura com a qual
construíram suas carreiras. Neste evento apresentam ao público a soma de suas ideias, com repertório construído a partir de papos informais entre os
dois artistas.

Bandeirante Energia traz Oficinas de Leitura do Projeto
Letras de Luz para a região
Divulgação

Paraíba, na cidade de Lorena.
As oficinas foram realizadas na
Casa de Cultura de Lorena e estão
abertas também aos moradores de
Guaratinguetá, Roseira, Aparecida e
Potim. O objetivo das Oficinas de
Leitura é capacitar voluntários para
serem agentes multiplicadores no
fomento à leitura, um dos tripés que
sustentam o Letras de Luz.
Iniciativa da empresa incentiva a leitura entre os adolescentes
O programa Letras de Luz, projeto de incentivo à
O Projeto ainda conta com a adaptação de conleitura da Fundação Victor Civita realizado com pa- tos de autores brasileiros para o palco e a doação
trocínio da EDP e apoio da Lei Rouanet de Incentivo de obras, que estão dentro do cronograma de atuaà Cultura e do Instituto EDP, chegou ao Vale do ção do projeto e localizadas nas áreas de atuação

do grupo EDP.
A EDP Energias do Brasil adota a marca EDP e é
a holding que consolida ativos de energia elétrica
nas áreas de geração, comercialização e distribuição (EDP Bandeirante e EDP Escelsa). É controlada pela EDP Energias de Portugal.
A Fundação Victor Civita foi criada em 1985, e é
uma das primeiras iniciativas empresariais brasileiras no campo social. Desde então, sua missão tem
sido contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil, produzindo publicações,
sites, material pedagógico, pesquisas e projetos que
auxiliem na capacitação dos professores, gestores
e demais responsáveis pelo processo educacional.

FIESP elegerá nova diretoria e Paulo Skaf registra chapa
O presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf,
entregou requerimento de registro de chapa
concorrente à eleição da Fiesp. O registro foi
feito nos termos do artigo 7º do regulamento
eleitoral que integra os estatutos da Fiesp, atendendo ao aviso resumido do edital publicado
em 17 de novembro.
As eleições serão realizadas em 11 de abril
de 2011, para o mandato de setembro de 2011
a setembro de 2015.

Divulgação

Presidente da FIESP,
Paulo Skaf procede o
registro da chapa
para a eleição da
entidade

Refeição Industrial de qualidade para sua empresa?

Restaurante Colinas
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Oportunidades e Lançamentos

Lucas Lacaz Ruiz/A13

O maquiador oficial da Natura,
Marcos Costa, esteve recentemente em São José dos Campos
para uma oficina de maquiagem
com 40 mulheres. O evento aconteceu no Pátio Eventos e fez parte do projeto de relacionamento
da Natura com formadoras de opinião de São José dos Campos e
Vale do Paraíba.
As convidadas tiveram a oportunidade de conhecer a nova linha
de maquiagem Natura UNA, receberam dicas de automaquiagem e
ainda ficaram por dentro das tendências atuais.
Marcos Costa auxilia a Natura Marcos Costa, maquiador oficial da Natura em evento em São José
na criação de suas linhas de maquiagem e atua
Sobre a Natura
também no desenvolvimento de cursos para as
A Natura é a maior fabricante brasileira de
consultoras e consumidoras da marca. Profis- cosméticos e produtos de higiene e beleza e
sional reconhecido por seu carisma e talento, líder no setor de venda direta. Criada em 1969
Marcos participa dos principais eventos e edi- a partir de um laboratório e uma pequena loja
toriais de moda do país e é requisitado para em São Paulo, hoje a empresa possui cerca
assinar a beleza de desfiles de importantes de 6,2 mil colaboradores e registrou no ano
estilistas brasileiros.
de 2009, receita bruta de R$ 5,8 bilhões, um
Sobre Natura UNA
crescimento de 19,3% em relação ao ano anInspirada na crença de que a busca da be- terior. O lucro líquido foi de R$ 683,9 milhões,
leza deve estar liberta de preconceitos e ma- 32,1% superior ao registrado em 2008.
nipulações, a Natura lança Natura UNA, nova
A Natura está presente no Brasil, Argentina,
linha de maquiagem que traz um novo sentido Peru, Chile, México, Colômbia e França – onde
ao segmento premium ao unir sofisticação, alta mantém uma loja e um centro-satélite de pesperformance e sustentabilidade. O diferencial quisa e tecnologia. Na Bolívia, Guatemala,
está expresso no portfólio de produtos com Honduras e El Salvador atua por meio de distexturas inovadoras, tecnologia antissinais e tribuidores. Sua força de vendas é formada por
ativos vegetais renováveis da biodiversidade mais de 1 milhão de consultoras, sendo 984,3
brasileira em embalagens sofisticadas.
mil no Brasil e 185,8 mil no exterior.

O conhecimento era um bem privado,
associado ao verbo SABER. Agora,
é um bem público ligado ao verbo FAZER.
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Natura apresentou em São José a
linha UNA e as tendências da maquiagem

Que em 2011 possamos continuar juntos,
divulgando as boas notícias das nossas
empresas e trazendo informação de qualidade.

Feliz Natal! Paz, Saúde,
Conhecimento e Prosperidade em
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Tendo como objetivo esclarecer os leitores sobre temas jurídicos pertinentes à nossa sociedade,
lançando-se mão deste espaço para a abertura de
um amplo debate, entendo como prudente uma análise acerca do procedimento judicial que os Órgão
Públicos se utilizam para exigir seus créditos, sejam eles fiscais ou não: a Execução Fiscal.
Primeiramente, devemos ter em mente a seguinte idéia: os Órgãos Públicos necessitam de montantes financeiros para quitar suas necessidades internas (recursos humanos e materiais), assim como
realizar suas ações de governo. Em ambas as situações, tais recursos vem, em grande parte, dos tributos pagos pela população. O não pagamento de
tais obrigações fiscais engessa o Poder Público,
impedindo-o de realizar seus projetos ou, em casos extremos, de quitar sua folha de pagamento.
Assim, todo crédito público não pago é inscrito em
Dívida Ativa. Logo, constituem a Dívida Ativa de um
Órgão Público, todas as dívidas que pessoas jurídicas e físicas têm com ele.
Para exigir seus créditos públicos inscritos em
Dívida Ativa, os Órgãos Públicos utilizam-se da Ação
Judicial de Execução Fiscal. Essa Ação Judicial é
regida pela Lei Federal nº 6.830/80, sendo importante salientar que tal Ação não tem o caráter de constituição ou de declaração de um direito. Ao contrário, ela pretende efetivar um direito pré-existente (crédito público) que se presume líquido e certo. E é
justamente neste diapasão em que se encontram as
maiores dúvidas acerca da matéria. Isso ocorre,
pois, o título utilizado pelo Órgão Público (Certidão
de Dívida Ativa) é presumidamente líquido e certo.
Desta forma, o Órgão Público apenas requer ao
Poder Judiciário que tome providências para tornar
efetivo seu crédito. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada por meio de prova do
Executado (contribuinte), tornando-se, assim, imprescindível aos contribuintes, quando acionados ao
pagamento por meio da Ação de Execução Fiscal,
que fiquem atentos à Certidão de Dívida Ativa que
acompanha a Ação, visto que a ocorrência de erros
em sua elaboração, entre outras situações, torna
passível de nulidade todo o procedimento
executório. Cabe, então, ao contribuinte que tenha
contra si uma Ação de Execução Fiscal, ficar atento
a todo o procedimento utilizado para a cobrança e,
no caso de dúvidas, procurar o auxílio de um profissional da área para que tenha seus direitos garantidos. Fiquem atentos!
Divulgação
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DANIEL MACHADO é advogado, sócio do escritório GODOI E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Diretor da Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba - ACIP, Coordenador da
Comissão de Direito Empresarial da 52ª.
Subseção da OAB/SP em Pindamonhangaba e.
E-mail de contato: dr-machado@uol.com.br.
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Balanço

Embraer atinge resultado previsto e deve fechar
2010 com faturamento de US$ 5,25 bilhões
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Frederico Curado, presidente da Embraer

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer)
vai encerrar 2010 com uma receita de cerca de US$
5,25 bilhões, resultado acima da expectativa da
empresa. O número foi anunciado em almoço para
a impresa em São Paulo pelo presidente da
Embraer, Frederico Curado.
“O mercado internacional continua ainda com dificuldade. A receita está um pouco menor. Mas o importante é que os resultados abaixo da receita, a
produtividade, a rentabilidade e a geração de caixa,
estão se preservando mesmo nos anos de dificuldade”, disse. Segundo Curado, 2011 deve apresentar
um pequeno crescimento em comparação a este
ano. Ele preferiu não citar números e expectativas
maiores.
Atualmente, as vendas para o mercado externo

Lucas Lacaz Ruiz/A13

respondem por uma fatia entre 85% e 90% da
receita da companhia.
Curado afirmou que a
empresa encerra o ano
com 80 novos pedidos
de aviões comerciais.
Planos futuros
Para 2011, a Embraer
aposta na criação de
uma nova unidade, voltada para a área de defesa e segurança. “O Brasil hoje tem visão de longo prazo na área de defesa. A Estratégia Nacional de Defesa estabeleRepresentantes da comunicação da Embraer com veículos de comunicação
ce claramente o fortalecimento da indústria. Todos os países que têm uma indústria desenvolvida, A previsão é iniciar a produção na unidade em meacomo a Itália, Alemanha, França e Inglaterra, têm uma dos de 2011 e realizar a primeira entrega do jato
empresa forte por trás”, explicou.
executivo Phenom no final de 2011.
Segundo Curado, a empresa pretende entrar
De acordo com Luíz Carlos Aguiar, que será o
nessa área não somente produzindo aviões, mas presidente da Embraer Defesa e Segurança, a nova
também no controle de voos, por exemplo. “As for- unidade tem previsão de faturamento de R$ 1,5 biças tecnológicas que a empresa dispõe hoje po- lhão. Segundo ele, além da fabricação de aviões, a
dem, com facilidade, migrar para outras aplicações nova unidade também pode atuar no sistema de proteção de fronteiras do país, por exemplo. “Acho que
que não especificamente avião”, disse.
Ele lembrou que a empresa inaugura no primeiro a Embraer tem capacidade de gestão e de
trimestre do próximo ano sua fábrica na Flórida (EUA). tecnologia para que consigamos fazer isso”.

Senac São José dos Campos recebe inscrições
para cursos de pós-graduação até fevereiro
Estão abertas as inscrições para os cursos de
pós-graduação lato sensu do Centro Universitário
Senac com início no primeiro semestre de 2011.
As inscrições podem ser realizadas até 24 de fevereiro de 2011.
Na unidade São José dos Campos, são oferecidas três especializações: Design de Interiores,
Controladoria e Finanças, Gestão Integrada da
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde
no Trabalho e Responsabilidade Social.
Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Senac têm denso conteúdo teórico e
prático, contam com infraestrutura de ponta e são

criados a partir das necessidades e tendências
do mercado de trabalho.
Para se candidatar às vagas e encontrar informações sobre matrículas e a oferta de cursos,
basta acessar o site www.sp.senac.br/
posgraduacao. Outros detalhes podem ser obtidos pelo telefone (12) 2134-900 ou, pessoalmente, no Senac São José dos Campos, que fica na
Rua Saigiro Nakamura, nº 400, Vila Industrial.
Sobre o Senac
Instituição educacional comprometida com a
inclusão social, o Senac

São Paulo organiza uma programação de cursos
livres, técnicos, de graduação e pós-graduação
em diversas áreas do conhecimento. São 50 unidades educacionais em todo o Estado de São
Paulo, além de três campi do Centro Universitário
Senac, dois hotéis-escola – Grande Hotel São
Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão –, e
mais a Editora Senac São Paulo. A diversidade
dessa atuação possibilita a oferta de atendimento
corporativo e de cursos a distância.
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Troca de cupom para ganhar um Peugeot 307 vai até
dia 26 no Center Vale

Raquel Marques

O CenterVale Shopping de São José dos Campos vem batendo
recorde na troca de notas fiscais por cupons para os consumidores
que participam da Campanha Promocional de Natal.
A campanha teve início em 1º de dezembro e seguirá até o dia 26.
A campanha promocional sorteará um carro
Peugeot 307 Milessim 200, série especial. O consumidor pode realizar a troca no piso Dutra, próximo a portaria A. Nas compras a partir de
R$300,00 + R$10,00 dão direito a troca por um
dos bonecos do Sítio do PicaPau Amarelo e a 01
cupom para concorrer ao sorteio do carro. O tema
de decoração do CenterVale Shopping é Natal
no Sítio do PicaPau Amarelo.
Comprando com o cartão Visa, as chances são
3 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.
Segundo a direção do centro de compras, os
consumidores “estão abrindo as carteiras” quan-

do o assunto é
compra, pois o
ticket médio de
gasto com presentes é de R$760,00.
Para este final de
ano, os clientes do
CenterVale
Shopping contam
com novas e exclusivas opções de
compra, recentemente foram inauguShoppings da região investem em promoções para atração de consumidores nas compras de Natal
radas:
Saraiva
Megastore - a primeira do Vale do Paraíba e única Hering, Lilica&Tigor, Morana, Mandi&Co e Morana.
com pronta entrega de Ipad, Colombo Premium. As lojas fazem parte do processo de revitalização
Pernambucanas e as de moda: Iódice, Cavalera, do shopping, um investimento de R$7 milhões.

Divulgação

Taubaté Shopping aponta preferências do Natal
Se o Natal é a época do ano pela qual as
crianças esperam impacientes por presentes,
isso não é diferente para muitos adultos. Então, é dada a largada para a correria de final
de ano. Nos shoppings a decoração, as vitrines e os corredores lotados já dão indícios de
que a temporada de trabalho do Bom Velhinho
começou. Mas como agradar nossos queridos?
Para agradar aos pequenos no Natal, geralmente é bem fácil acertar se usarmos como
regra: eles gostam mesmo é de ganhar brinquedos! Bolas, pistas, trens, Lego, carrinhos,
bonecos, dinossauros e aviões estão entre as
melhores opções de presente para os meninos. Já para as meninas, aparecem entre os
queridinhos: acessórios de Barbie, casas para
suas “filhinhas” e bonecas.
Na loja Zatoys, o aumento das vendas foi
de 15% em relação à mesma época no ano
passado. Dentre os brinquedos mais vendidos
estão: banco imobiliário, a arma de brinquedo
Nerf, a casa da boneca Polly e a Barbie Moda
e Magia. A média de gastos é de R$ 200,00
por consumidor e os descontos chegam a 15%.
Presentear mulheres já requer a avaliação
de mais itens. O interessante é escolher peças que estarão em alta na próxima estação,

ou mesmo criar um visual para que ela use
durante o réveillon. Vestidos, sapatilhas, sapatos altos, bolsas-carteira, colares, cintos,
macaquinhos, camisas jeans, camisetes branca e saias, são boas apostas.
Para quem quer acompanhar as tendências
da moda sem gastar muito, os preços variam
de R$ 59,90 a R$ 100,00, na loja Hering Store.
A gerente Jucélia afirma que espera um aumento de 30% nas vendas em relação ao Natal do
ano passado.
Para os homens, o importante é acertar nos
detalhes. Por mais usual que seja o presente,
quer seja um sapato ou uma roupa, vale prestar atenção às estampas, cores e modelos.
Expectativas
Uma pesquisa, realizada entre os lojistas do
Taubaté Shopping, revelou que a expectativa
é de aumento de 28% nas vendas deste final
de ano, em comparação ao mesmo período do
ano passado.
Para suprir o aumento do movimento, a partir da segunda quinzena de dezembro, o
Taubaté Shopping tem horário de funcionamento estendido, das 10h às 23h. De 20 a 23 de
dezembro, o shopping abre das 9h às 23h.
(colaboração Alana Carvalho/Tríadaz)

Papai Noel do Center Vale entregou brinquedo em creche de São José

Raquel Marques

Outra empresa de São José dos Campos
que já praticou um ato solidário neste Natal foi
o Center Vale Shopping. O Noel do CenterVale
Shopping e grupo de funcionários entregaram
no início do mês brinquedos para 53 crianças,
com idades entre 3 e 6 anos.
As crianças são da Creche Municipal da Vila
São Bento, 29 meninas receberão bonecas e
24 meninos carrinhos. Todo ano, o CenterVale
Shopping realiza esta doação de Natal, gesto
que emociona toda equipe que participa desde a escolha do brinquedo até a entrega.
“Não dá para descrever a grande emoção

desta entrega de brinquedos. Ver
os rostinhos das crianças vendo o
Papai Noel chegar, a sessão de
fotos com o Noel é uma sensação
muito boa”, comenta a gerente de
marketing do shopping, Taís Tavares.

Papai Noel encanta
as crianças com a
magia do Natal, trazendo
alegria e emoção a muitos
baixinhos da região

Vale Empresarial

Página 09

Regional São José dos Campos do Sindicato da Construção
realizou doação de presentes de Natal
Divulgação

pulação é uma das marcas do trabalho
da entidade nas 55 cidades onde atua.
A entrega dos presentes de Natal foi
feita pela Coordenadora da Regional São
José dos Campos do SindusCon-SP,
Solange Floriano, e pelo Diretor Regional, José Roberto Alves, na sede da
AJAS, localizada na Rua Carlos Nunes
de Paula, nº 1542, no Jardim Imperial.
Sobre o SindusCon-SP
A Regional de São José dos Campos do SindusCon-SP possui uma
atuação marcante em 55 cidades da
região do Vale do Paraíba, Serra da
AJAS foi beneficiada pela ação da Regional do SindusCon
Mantiqueira, Alto Tietê, Região MeA Regional de São José dos Campos do tropolitana e Litoral Norte. As atividades da entiSindusCon-SP (Sindicato da Construção) realizou dade visam à inserção das empresas locais da
uma ação beneficente de Natal em prol da entidade cadeia produtiva do segmento de construção cida AJAS (Associação Joseense de Ação Social) de vil em um novo patamar de qualidade, tecnologia,
São José dos Campos.
sustentabilidade financeira, responsabilidade
Cerca de 40 crianças da instituição foram presen- social e ambiental.
teadas com brinquedos em material escolar. A ação
Representatividade é a palavra-chave da Reque faz parte da política de responsabilidade social gional de São José dos Campos que possui a
do sindicato e visa levar alegria às crianças e jo- valorização dos recursos próprios, o uso consvens atendidos pela entidade.
ciente dos recursos naturais, o respeito ao meio
O compromisso com o bem-estar de toda a po- ambiente e a qualificação profissional como pila-

res de atuação.
Com 75 anos de história, o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo defende o desenvolvimento dessas ações que resultam em melhorias
nas condições do setor, para todos os profissionais
do ramo, dentro e fora dos canteiros de obras.
Com 9 mil empresas filiadas, a instituição é a maior
de sua categoria na América Latina, graças à dedicação com que representa um dos mais expressivos setores da economia do país que é o da construção civil.
Divulgação

Crianças atendidas pela entidade recebem presentes

ACIP estimula as compras com sorteio de carro 0 km
Sorteio de um Fiat Uno Vivace aquece as vendas no comércio local com a campanha “Carro na mão ACIP”
Comércio funciona em horário especial
Com o estoque preparado, os comerciantes de
Para atender melhor os consumidores, o comércio está funcionando em horário especial, até às 23h.
todos os setores estão conquistando muitos consuDivulgação
midores que disputam um espaço nas lojas que
estão bem movimentadas no comércio local. Além
de preços atraentes e a diversidade de produtos, a
Associação Comercial está dando uma grande ajuda ao comércio e está realizando a Campanha “Carro na Mão ACIP”, que vai sortear um Fiat Uno Vivace,
no dia 15 de janeiro. Para participar consumidor deverá consumir R$ 20,00 em compras nos estabelecimentos associados à ACIP.
As comemorações de Natal tiveram início no dia
1º de dezembro, às 20h, com a chegada do “Bom
Velhinho”. E no dia 2 de dezembro foi a vez do
Distrito de Moreira César receber o Papai Noel. Junto com a chegada do Papai Noel no centro da cidade, foi inaugurada também a iluminação de Natal,
nas principais ruas do centro e adjacências e mangueiras luminosas que estarão decorando as árvores na Praça Central.
Para o presidente da ACIP, Jorge Ricardo Baruki
Samahá, o mês dezembro promete um comércio
aquecido com uma extensa programação cultural.
De acordo com o presidente a Campanha “Carro na
mão ACIP” irá movimentar as compras no comércio
local e atraiu os consumidores do Vale para a cidade.
Cartaz oficial da divulgação da Associação Comercial de Pindamonhangaba
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Mercado imobiliário CIESP aponta crescimento no nível de
emprego industrial no Vale em novembro
aquecido espera
crescimento de 10%
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Prefeitura, Grupo BCC e Conselho Britânico
certificam professores em cursos de
aperfeiçoamento da língua inglesa
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Pesquisa feita pela Associação das Construtoras
e Imobiliárias de Taubaté (Acist) confirma as vantagens de investir no mercado imobiliário em Taubaté.
Nos últimos meses, o setor da construção civil cresceu cerca de 13% no Brasil. Mas na cidade, esse
índice chegou a 20%.
O presidente da Acist, Fernando Mancilha dos
Santos, atribui o crescimento e destaque de Taubaté
no mercado imobiliário à sua localização geográfica
privilegiada (Vale do Paraíba) aliada ao forte crescimento industrial da região e também à disponibilidade de financiamento de habitação promovida pelo
governo federal.
A previsão da Acist é que esses índices em Taubaté
melhorem ainda mais nos próximos meses, já que mais
investimentos em construção estão sendo anunciados
no mercado. “Há uma grande expectativa de crescimento para 2011, oscilando em um crescimento acima
de 10%”, informou o pr esidente da Acist.
Está existindo em Taubaté uma segmentação de
mercado para atender todos os públicos. Embora
os imóveis mais procurados sejam casas e apartamentos de 2 dormitórios no valor máximo de R$
110.000,00 , enquadrando-se no projeto Minha Casa,
Minha Vida, outra fatia de mercado que tem merecido bastante atenção em Taubaté é a de luxo: “Em
2010 passamos a casa das mil unidades vendidas e
a previsão para o próximo ano é que lançaremos
aproximadamente mais três mil unidades entre apartamentos, casas e lotes em condomínios fechados.
Percebemos que existia um mercado de alto poder aquisitivo que até então não estava sendo devidamente atendido. Hoje, levamos aos clientes as
melhores oportunidades de negócios: lançamentos
de produtos exclusivos, alto padrão e imóveis sob
medida”, informou Rogério Resende, diretor comercial da Inmob Inteligência Imobiliária.
Ainda de acordo com a pesquisa da Acist, Taubaté
tem atualmente, entre lançamentos, unidades em
construção ou disponíveis para venda, mais de 7
mil imóveis, distribuídos em 69 empreendimentos.
O valor total destes empreendimentos é de R$
1.200.000,000, sendo que deste total estava disponível para a venda 3.400 empreendimentos, compreendendo R$ 450.000.00,00.

○

○

○

○

○

○

○

AgoraVale

Quando analisamos os índices
O nível de emprego industrial no
acumulados em 2010 o maior desVale do Paraíba (região composta por
taque é a regional de Taubaté que
3 diretorias regionais: São José dos
conta com 28 municípios e acumuCampos, Jacareí e Taubaté) apresenlou no ano um aumento de 9,48%
tou resultado positivo no mês de nototalizando quase 5 mil novas vavembro/2010. A variação em todas as
gas na indústria.
cidades do Vale ficou em 1,16%, o
Em novembro os setores que
que significou um acréscimo de cerregistraram o maior índice de
ca de 900 postos de trabalho nas 39
empregabilidade foram confeccidades das três regionais da CIESP
Joaquim Albertino, CIESP/Taubaté
ções de vestuário e acessórios em
na região.
O índice ficou bem acima do nível de Jacareí, informática e produtos eletrônicos em São
empregabilidade da capital paulista e de outras im- José dos Campos e metalurgia na regional Taubaté.
portantes regionais do Estado de São Paulo.
ÍNDICES DE NOVEMBRO NA INDÚSTRIA
Araçatuba e Araraquara foram as regionais que apreJacareí
2,49
sentaram a maior queda de emprego na indústria
Cubatão
1,27
em novembro.
Santos
1,24
Jacareí é destaque no Estado
Bauru
1,11
Novamente, a regional de Jacareí foi a região do
Osasco
0,67
Estado que mais elevou o número de emprego na
Taubaté
0,65
indústria com índice recorde de 2,49%. Em agosto
Santa Bárbara D´Oeste
0,62
a regional já havia ocupado o posto de número 1
São
Bernardo
do
Campos
0,47
entre as 36 regionais paulistas. A regional de Taubaté
Campinas
0,44
foi a sexta melhor do Estado com alta de 0,65% e
Limeira
0,37
São José dos Campos registrou um aumento de
São
José
dos
Campos
0,35
0,35%.

Professores da rede municipal de São José dos
Campos foram certificados pela conclusão do programa de formação de docentes do Conselho Britânico. O programa visa a solidificação da língua inglesa e desenvolvimento de outras metodologias
para sala de aula. O evento aconteceu no auditório
da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado).
Vários professores concluíram o curso, oferecido por meio de um acordo internacional com o Conselho Britânico que disponibilizou aos docentes da
língua inglesa, um programa de educação à distância. As atividades contaram com recursos
tecnológicos como biblioteca virtual e chats, além
do acompanhamento online de tutores.
Os professores também serão certificados pelo
Grupo BCC (British Cultural Centre) pela conclusão
do curso preparatório para o exame da Universidade de Cambridge, o TKT (Teaching Knowledge Test).
Segundo Nicolas Van Veen, do Grupo BCC, a
Secretaria de Educação de São José dos Campos
promoveu uma ruptura de paradigmas ao articular
uma série de soluções inéditas na cadeira de
língua inglesa. “Penso ser essas ações uma
vitória para a cidade de São José dos Cam-

pos, pois o aluno de rede municipal terá os
melhores professores com certificações internacionais, possibilidades de intercâmbio e, definitivamente, a oportunidade de aprender a língua inglesa através de ferramentas com a mais
alta tecnologia”, disse.
Avaliação online
Ao trazer a Multicultural Communication
Consulting, o Grupo BCC e a Secretaria de Educação estabelecem outro eixo para testes. É o sistema de avaliação online desenvolvido especialmente para a educação municipal de São José dos Campos. Durante o ano de 2010, o programa foi aplicado de forma experimental em cinco escolas municipais nas salas de 7º e 9º anos, além de também
avaliar os professores.
Sobre Grupo BCC
Com sede filiam em São José, o grupo BCC
– British Cultural Centre está presente em várias cidades no Estado de São Paulo atuando
em diversos segmentos da sociedade nos
setores público e privado por meio de soluções pedagógicas, corporativas e gestão do
conhecimento.

Rua Gustavo de Godoy, 576, Centro

Vale Empresarial

Página 11

Exemplo de Solidariedade

II Casa de Noel recebe grande público na Fazenda Bela
Vista e colabora com a Casa Recomeço

Fotos: Divulgação

Localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, a Fazenda Bela Vista transformouse pela segunda vez na “Casa de Noel”, colaborando com solidariedade com o trabalho
social realizado pela Casa Recomeço, entidade social de Taubaté que ampara pacientes
oncológicos de baixa renda.
Idealizado pelas empresárias Andréia Gonçalves e Judith Fernandes, o espaço foi decorado por empresas parceiras do evento, que
participaram da iniciativa apresentando os mais
lindos arranjos, composições e enfeites de
Natal, além de inúmeras lembranças e presentes,
que foram comercializados com o objetivo de angariar fundos para o trabalho da instituição.
A ideia de fazer um chá, reunir amigas e familiares para um happy hour num local aconchegante para fazer suas compras de Natal deu
tão certo que o sucesso foi repetido em 2010.
“Isso era uma coisa que falava desde jovem
que um dia, quando parar de trabalhar, eu iria
me dedicar ao serviço voluntário”, comentou
Judith, uma das voluntárias da instituição.
Parceiros
A II Casa de Noel recebeu o apoio dentre
outras personalidades e expositores, de: Gatti
Collection, Lar & Cia, MMD Decorações, PS Comunicação, Máximus Alta Gastronomia, Ana
Gatti, Ana Izaura Decoração, Casa Versati,

C.Goes Artista Plástico, Kaizen Cabelereiros,
Laticínio Redenção, Mary Kay Estética, MH
Móveis, Odanira Decorações, Padaria do
Jarbas, Plentz Artes dos Sabores, Renato Salgado, Resolução Gráfica, Santa Sofia Casa,
Villa Di Phoenix e Vitti Revista.
Dentre as personalidades que prestigiaram
o evento estão a participação de Padre Fabio
de Melo, cantor Dunga da Canção Nova e do
deputado estadual Padre Afonso Lobato.
Sobre a Casa Recomeço
Em São José dos Campos a Casa Recomeço foi fundada em 1990 pelo serviço social do
IOV (Instituto de Oncologia) com o apoio de
médicos e voluntários. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio aos
pacientes provenientes do SUS e àqueles em
situação econômica e social desfavoráveis.
A casa oferece os serviços de hospedagem
completa e gratuita, atendimento diário aos pacientes não hóspedes (Casa Dia), apoio psicosocial, orientação legal (FGTS, PIS/PASEP,
entre outros), visita domiciliar e hospitalar e encaminhamento aos recursos da comunidade.
Em Taubaté, a Casa Recomeço fica localizada à rua Ubatuba, 115 - Centro. Telefone para
contato (12) 3631-7459. Outras informações
podem ser obtidas no site www.iov.com.br ou
pelo email casa.recomeço@terra.com.br.

Colaborando com a entidade, grande público prestigiou o evento, entre eles o padre Fábio de Melo (à direita)

Boa Alimentação!
Saúde e Qualidade de Vida
Que em 2011 possamos crescer juntos
trazendo mais alimentação saudável e
crescimento nutricional para todos.

Feliz Natal
e Próspero
Ano Novo!!!

As empresárias Judith e Andréia organizaram o evento

História da Indústria Automobilística

Caçapava recebe acervo
de 27 veículos do Museu do
Automóvel de São Paulo
O Secretário do Estado da Cultura, Andrea
Matarazzo, assinou em Caçapava o termo de transferência do acervo restante do Museu Paulista de
Antiguidades Mecânicas para a Prefeitura de
Caçapava.
O acervo do museu do automóvel, como é conhecido, é composto por 27 veículos, motores, gravuras e uma locomotiva, todos de grande valor histórico. A coleção pertencia à família de Roberto
Eduardo Lee e encontra-se alocada na Fazenda
Esperança, em Caçapava, desde 1964, onde recebia visitas constantes de colecionadores e interessados.
O museu foi tombado como patrimônio histórico
pelo Condephaat – Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – pela Resolução 50 de 13/05/1982. Em 1993 o
museu foi fechado e o acervo ficou em situação de
abandono.
Em 2005, a Prefeitura começou o contato com
representantes da família para um acordo de transferência e recuperação do museu. O acordo só se
firmou há cerca de um ano e meio, por meio da parceria com a Secretaria de Estado da Cultura,
Condephaat e Secretaria de Justiça do Estado. Entre os veículos transferidos estão raridades, como
um Talbot Bordeaux 1924 e um Alfa Romeo Conversível Turismo (Torpedo) 1923.
Com o termo de doação em mãos, a Prefeitura
vai abrir licitação para a contratação de uma empresa especializada no desenvolvimento do plano
museológico e museográfico do acervo, que vai
determinar a política a ser seguida e a estrutura física do museu. A intenção é, num segundo momento,
conseguir a transferência do espaço na Fazenda
Esperança para que o museu possa ser reestruturado
e passe a funcionar em seu local original.
Durante o evento, os participantes conheceram
um pouco da história automotiva do país, por meio
da exposição “Fragmentos de um passado presente”, montada especialmente para a ocasião e visitaram a exposição de dois veículos que fazem parte
do acervo transferido, um Alfa Romeo 1930/2 P2
Vermelho Monoposto e um Buick 1938 Sedan Special
Preto.
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Emprego é Notícia

Selecionadora
Necessário ser formada em Psicologia, ter experiência em Recrutamento e Seleção. Desejável
experiência em empresas de serviços. Residir em
SJCampos ou Jacareí.

Técnico da Qualidade
Superior cursando ou completo em Engª Mecânica ou Técnico Mecânica completo, experiência em indústria como Técnico e ter inglês avançado. IMPRESCINDÍVEL certificação ABRACO Nível
1 em inspeção de pintura.

Analista de Pessoal RH
Formação em Administração. Conhecimento de
toda rotina de departamento pessoal, legislação e
folha de pagamento. Língua inglesa será um diferencial. Necessário residir em SJCampos.

Analista Contábil Sênior
Com Inglês Fluente. Graduação em Ciências
Contábeis e experiência em toda a rotina fiscal,
Contábil, Tributária, apuração de impostos.

Planejador de Materiais

Vale Empresarial

Espaço Gastronomia e Eventos
recebe sua festa com conforto e bom gosto
Fotos: Divulgação

uma decoração de
Encontrar um
bom gosto que
local para fazer seu
evento, festa ou
combina com suas
comemorações.
confraternização
Trata-se de um amnão é fácil. Localibiente arejado
zação, decoração
do espaço, estrucom conforto e comodidade: cozitura, capacidade
são alguns dos fanha caipira com
churrasqueira, fotores avaliados
gão a lenha e balnesse momento.
cão americano, coEntretanto, com o
zinha, sala, quarto,
E s p a ç o
Gastronomia e
banheiros, quintal
com ducha, varanEventos você encontrou o local ideda com redes, saRedes na varanda são atrativos no local
lão de eventos.
al para receber
O local tem estrutura adequada para receber fesseus convidados e comemorar com alegria os bons
tas de confraternização, aniversário, batizado, reunimomentos da vida.
Localizado
na
região
central
de ões, bodas entre outras ocasiões que merecem ser
Pindamonhangaba, Rua Bicudo Leme, 611 (próximo comemoradas com muita alegria. Reservas podem
ao Quartel e Escola Instituto), o espaço apresenta ser realizadas pelo telefone: 9739-9548 - 9123-0182.

Formação técnica em Mecânica, Eletrônica ou
Mecatrônica. Experiência avançada em Power Point
e Excel e conhecimentos de Lean Manufacturing ,
SAP (como Key User (Módulos MM e PP) e das
ferramentas de Planejamento de Materiais,.

Engenheiro Comercial
Formação em Engenharia com Inglês Fluente.
Experiência de 2 anos na função, conhecimentos
nos itens abaixo: Vendas: Elaboração de Cotação,
Negociação Comercial e Técnica com Clientes,
Cronogramas e Relatórios. Compras: Solicitação
de Cotação Técnica, Desenvolvimento de Fornecedores, Negociação Comercial Técnica com Fornecedores, Follow Up, Cronogramas e Relatórios.
Viagens constantes de negócios.

Engenheiro da Qualidade
Formação em Engenharia, Inglês fluente será
um diferencial, Conhecimentos: Leitura e interpretação de desenho técnico, experiência em moldes, experiência em injeção plástica, e montagem
de componentes eletrônicos.

Comprador
Formação em Engenharia, Administração. Desejável inglês avançado e atuação com Compras
de equipamentos, Serviços e Materiais na área de
mineração ou fertilizantes. Conhecimento de política de compras e qualidade. Essencial experiência anterior comprovada em suprimentos com negociações focadas em TCO - Custo total de aquisição. Para esta posição é mandatório disponibilidade para viagens constantes.

Gerente Comercial
Gerente comercial de relacionamento com clientes executivos. Formação superior, desejável
Pós ou MBA e residir em São José dos Campos.

www.valeempregos.com.br

Balcão americano, à esquerda e o espaço gastronômico de uma típica cozinha caipira

Seguindo protocolos da NASA,
INPE conclui testes do satélite SAC-D
O Laboratório de Integração e Testes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LIT/INPE),
em São José dos Campos (SP), concluiu no início deste mês os ensaios de simulação das condições em órbita que enfrentará, quando lançado, o satélite argentino SAC-D.
O último teste foi realizado na câmara vácuotérmica de grandes dimensões do LIT e teve a
duração de 18 dias ininterruptos. Ele consumiu
meses de preparação e envolveu aproximadamente uma centena de profissionais. Antes dele foram realizados diversos outros ensaios ambientais
e de medidas do satélite.
Além de experimentos científicos argentinos,
franceses e italianos, o SAC-D, Satélite de Aplicações Científicas, leva a bordo o instrumento
Aquarius, equipamento inovador para monitorar a
salinidade oceânica desenvolvido pelo Jet
Propulsion Laboratory (JPL) da NASA. Para a realização dos testes no Brasil, o LIT/INPE aperfeiçoou procedimentos para adequação aos exigentes protocolos da agência espacial americana.
Segundo Petrônio Noronha de Souza, chefe
do LIT/INPE, tais procedimentos, que incluíram
regras de segurança, foram auditados e aprovados por representantes da própria NASA. “É valiosa a oportunidade de nossos técnicos atuarem
ao lado de equipes do mais alto nível. Aumentamos nossa capacitação e reconhecimento inter-

nacional”.
O LIT/INPE é o único laboratório do gênero no
Hemisfério Sul capacitado para a realização de
atividades de montagem, integração e testes de
satélites e seus subsistemas. Ter condições de
oferecer a “matriz completa de testes espaciais”
foi decisivo para o Brasil ser escolhido para testar o satélite que a Argentina desenvolveu com a
cooperação dos Estados Unidos.
O satélite chegou ao LIT/INPE no final de junho
e deve deixar o laboratório, para o lançamento nos
Estados Unidos, em março de 2011. Das atividades
participam mais de duas centenas de técnicos e cientistas dos países envolvidos no desenvolvimento e na qualificação do satélite.
No total, foram realizados testes de interferência
e compatibilidade eletromagnéticas, vibração, vibroacústico, choque de separação, vácuo-térmico, além
das medidas de propriedades de massa do satélite. A impossibilidade de reparo em órbita torna imprescindível a simulação em Terra de todas as condições que o satélite irá enfrentar desde o seu lançamento até o final de sua vida útil no espaço.
A realização dos testes no Brasil é resultado de
acordo entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e
a Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), da Argentina. Trata-se da terceira operação com um satélite argentino no LIT/INPE, por
onde já passaram os satélites SAC-B e C.

Vale Empresarial

Página 13

Monsanto de São José dos Campos promove a
Campanha de Natal “Adote um Anjo”
A unidade Monsanto de São José dos Campos realiza pelo sexto ano consecutivo a campanha social natalina “Adote um Anjo”.
Neste ano, os funcionários da empresa são convidados a “adotar” crianças atendidas pela Obra Assistencial
Nossa Senhora Auxiliadora, localizada no Jardim Pôr do Sol, em São José dos Campos.
O objetivo da ação é proporcionar um Natal es- zinhos à fábrica e adota planos de ação com apoio Monsanto promoveram a realização de 250 palestras sobre conscientização ambiental, a distripecial para as 108 crianças de 0 a 6 anos atendidas da municipalidade.
pela creche. No início do mês os funcionários puSomente entre 1996 e 2009 foram investidos buição gratuita de 30 mil livros e o plantio de 3 mil
deram escolher uma ou mais crianças para adotar, mais de US$ 1 milhão em ações de educação, árvores, envolvendo a participação de 47 mil crise comprometendo a dar um brinquedo adequado saúde, meio ambiente, segurança e de respon- anças.
à idade da criança.
sabilidade social junto às comunidades dos bairA Monsanto faturou R$ 2,021 bilhões no Brasil
Os brinquedos foram entregues para as crianças ros Jardim Pôr do Sol e Limoeiro.
em 2009, produzindo e comercializando a linha
de herbicidas Roundup, sementes de soja, sorgo,
em uma Festa de Natal realizada no último dia 16
Sobre a Monsanto
de dezembro, na própria entidade.
A Monsanto está presente no Brasil desde algodão e de hortaliças. Em novembro de 2008,
Papai Noel, lanches e brincadeiras foram pro- 1963. Em 2009, destinou R$ 9,4 milhões a proje- passou a atuar no mercado de cana-de-açúcar, com
gramados para esta data. Os funcionários da tos socioambientais em todo o País, realizados a aquisição das empresas Canavialis e Alellyx, do
Monsanto que contribuíram com a campanha tam- em 90 cidades, de 12 estados brasileiros. No to- Grupo Votorantim. Em fevereiro de 2009, a Monsanto
bém participaram da festa e ajudaram na distribui- tal, mais de 700 mil pessoas foram beneficiadas. adquiriu os 49% restantes da MDM, reforçando sua
ção dos presentes.
No campo da sustentabilidade, os projetos da posição no mercado de algodão.
Esta ação faz parte da programação do Dezembro do Voluntariado Sustentável, um mês dedicado às ações sociais, incentivando o
engajamento dos funcionários em atividades de
voluntariado, com o objetivo de contribuir com a
comunidade.
Sob exigência do Tribunal de Contas da União, vo de receber contribuições para proposta que
Ações socioambientais
o governo federal decidiu revisar o contrato de dispõe sobre metodologia de recomposição do
A unidade Monsanto de São José dos Camconcessão firmado com a Nova Dutra, concessi- equilíbrio econômico-financeiro de contratos de
pos investe nas áreas social, ambiental e educaonária da rodovia Presidente Dutra.
concessão de várias rodovias federais, entre elas
cional, definidas a partir de projetos apresentaA
ANTT
(Agência
Nacional
de
Transportes
Tera via Dutra.
dos pelo Poder Público Municipal, instituições
restres), responsável pelo processo de concesA audiência pública será realizada no dia 12
organizadas que recebem o apoio da Monsanto,
são e fiscalização do contrato, lançou edital para de janeiro de 2011, na sede da ANTT, no Distrito
ou por iniciativa da própria empresa que detecta
a realização de audiência pública com o objeti- Federal.
as necessidades dos moradores dos bairros vi-

Audiência pública no dia 12 de janeiro vai avaliar
equilíbrio financeiro do contrato celebrado em 1994
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Memória e Tradição

Criador de grandes bandas, maestro Sérgio McDonald´s:
marca
forte
no
Brasil
Weiss eterniza São José em obra inédita
Lucas Lacaz Ruiz/A13

Oriundo de uma de e a do pianista se fundem em perfeita sincronia
família empreende- como a de uma bela canção. Um músico que andora que deu início tes de tudo foi criança, na pacata São José, que
à industrialização de vivenciou as fases da cidade com um olhar pecuSão José dos Cam- liar”. Este trecho da introdução ilustra o que será
pos com as cerâmi- encontrado em seu interior, com belas fotos.
O livro foi distribuído gratuitamente a todos os
cas Bonádio e
Weiss, o maestro presentes que também puderam apreciar a boa
Sérgio Weiss lançou música do maestro Sérgio Weiss. O objetivo da
recentemente o Ál- ETEP é eternizar momentos de glória que deram
bum São José dos impulso para São José dos Campos chegar ao
Maestro Sérgio Weiss
Campos, no Espaço patamar em que se encontra. Assim, o livro será
Mario Covas, na Pra- enviado a bibliotecas, entidades de ensino e auça Afonso Pena. O registro de momentos toridades.
marcantes da história de São José dos CamLucas Lacaz Ruiz/A13
pos passa a ser eternizado nesta obra inédita
que mostra a visão de Sérgio Weiss.
A abertura do coquetel de lançamento foi
feita por Luiz Carlos Pêgas, diretor da ETEP
que patrocinou a obra. Sérgio, nascido em
1928, contou um pouco de sua trajetória que
levou o nome de São José para o Brasil. Ele
tornou-se músico e criou os conjuntos Biriba
Boys e Brasilia Modern Six que por mais de
50 anos animaram cerca de 4 mil bailes. Bailes que uniram casais e formaram famílias.
Os textos foram elaborados pelo jornalista
Luiz Paulo Costa e sua filha Juliana Costa e
impresso na JAC Editora. “A história da cida- Juliana Costa, Sérgio Weiss e jornalista Luiz Paulo Costa

Segundo pesquisa da Superbrands Brasil,
o McDonald’s é a marca mais forte no setor
de alimentação rápida fora de casa. A companhia ficou em segundo lugar entre as
10 marcas mais fortes entre diversos setores.
A avaliação das marcas foi feita com base
nos pilares de governança, gestão estratégica e econômica, posicionamento, qualidade,
lealdade, satisfação, imagem, desempenho
no ponto de venda, distribuição, entrega, relacionamento, valor agregado, pós-venda,
assistência técnica e produtos/serviços.
Com 600 restaurantes e 31 anos de operação no Brasil, a rede está presente em 143
cidades e 23 estados no país e é operado
pela Arcos Dorados, maior operadora de restaurantes da América Latina e maior franquia
do McDonald’s no mundo.
A rede inaugurou no Brasil seu restaurante de número 600, em Piracicaba (SP). Com
isso, a marca se consolida no Brasil e na
América Latina, com um total de 4 milhões
de consumidores atendidos diariamente em
1800 restaurantes por 100 mil funcionários.
Neste ano, a Rede chegou a seis novos mercados: Atibaia (SP), Gravataí (RS), Sete Lagoas (MG), Itaguaí (RJ), Palmas (TO) e Tubarão (SC). Ainda em 2010, a rede vai chegar
a Barretos (SP), consolidando a posição em
23 estados.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Confraternização CIESP/Taubaté

Empresários da região, executivos e diretores do CIESP/Taubaté se confraternizam em recente evento que celebrou as conquistas de 2010

O cantor Claudinho, Banda ExaltaCristo, em momento de louvor
pelo lançamento de seu CD, ao lado do Padre Antonio Maria

O cantor Dunga da Canção Nova é toda alegria no lançamento de seu novo DVD

Rubens Freire e
Andréia recebem
convidados na II
Casa de Noel,
Fazenda
Bela Vista em
Pindamonhangaba
Em recento evento representantes da empresa Raiz Latina de São José dos Campos
Deputado Padre
Afonso Lobato
prestigia evento
que colaborou com
a Casa Recomeço,
organizado pelas
empresárias
Andréia e Judith

As empresárias
Kátia Koch e Ana
Maria (dir.) em
descontraído
bate-papo na
Fazenda Bela Vista
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Desenvolvimento tecnológico

Empresa aeronáutica de São José quer transformar
motor de avião em turbina para gerar energia elétrica
A GESPI AERONÁUTICA Ltda., empresa 100% brasileira do ramo aeronáutico, sediada em São José dos Campos e especializada em manutenção
e reparo de turbinas aeronáuticas e industriais de pequeno, médio e grande porte, com mais de 35 anos de atuação no mercado,
está investindo em um projeto pioneiro no Brasil o qual se destina a geração de energia elétrica.
Fotos: Lucas Lacaz Ruiz/A13
O projeto visa a conversão de
cursos próprios no desenvolvimenum motor aeronáutico de grande
to, e toda a tecnologia tem sido
porte (19000 lb de empuxo), que
desenvolvida internamente. Entre
equipa o Boeing 707, em turbina
as tecnologias desenvolvidas está
industrial de geração de energia
um banco de ensaio para turbinas
elétrica utilizando combustíveis alde grande porte, no qual toda moternativos como etanol.
dificação tem sido rapidamente tesO motor aeronáutico utilizado
tada e validada experimentalmencomo base para este projeto tem
te. Este tem sido o grande diferensido descontinuado na aeronáuticial no desenvolvimento do projeto.
ca, devido ao fato da desativação
Recentemente foi concluída com
da frota de aeronaves Boeing-707,
sucesso a parte do projeto considerae tem se tornado um problema para
da com maior dificuldade de deseno meio ambiente uma vez que se
volvimento tecnológico. Os resultados
encontra em grande número ao
foram muito promissores e o próxiredor do mundo e apresenta granmo passo será a instalação da turde dificuldade para ser reciclado.
bina, já testada e validada, juntamenO projeto desenvolvido pela
te com a turbina de força e o gerador
GESPI visa a reutilização destes
para a realização de testes de campo.
motores para a geração de energia elétrica, encontram quando necessitam de manutenção
A turbina já foi testada com Etanol, óleo diecom a utilização destes motores para a gera- no exterior.
sel e agora esta sendo preparada para operar
ção de energia elétrica, colaborando assim
com gás natural para atender as termoelétricas,
Vantagens
para a redução de lixo aeronáutico exposto ao
A grande vantagem do desenvolvimento as quais possuem grande disponibilidade desmeio ambiente. O segundo resultado da utili- será o custo, o qual será menos de 50% do te tipo de combustível.
zação destes motores será o preço final do preço de uma turbina importada na mesma faiA previsão é de que dentro de um ano se teturbo gerador, com estimativa de metade de xa de potência e com a mesma confiabilidade. nha um turbo gerador disponível para o mercado,
um turbo gerador de mercado novo.
Outro benefício será a vantagem de que toda a com uma potência de aproximadamente 15 MW,
O projeto em desenvolvimento é extrema- parte de manutenção e assistência técnica será energia suficiente para alimentar aproximadamente
mente interessante para empresas que querem executada no Brasil, reduzindo assim também até 15000 residências de baixo consumo.
gerar sua própria energia, porém não dispõem o custo operacional. Além de proporcionar a
Mercado
d e r e c u r s o s u f i c i e n t e p a r a c o m p r a r geração de empregos, estimado em até 150
O mercado para a aplicação do turbo geraturbogeradores importados, que em geral são novas vagas, o projeto traz o desenvolvimen- dor em desenvolvimento tem se mostrado procaros e possuem um custo de manutenção to de tecnologia brasileira na área de turbinas missor, com a existência de empresas nacioelevadíssimo o que os torna inviáveis para uma para geração de energia.
nais e internacionais da área de geração de
classe de clientes.
A GESPI tem investido até o momento re- energia interessadas neste projeto. Discussões
As termoelétricas operando no Brasil estão
paralelas ao desenvolvimento já tem sido inihoje, com uma grande carência em terciadas e no momento a GESPI está busmos de geração de energia, porém tem
cando também novas parcerias para acedemonstrado preocupações com a aquilerar o desenvolvimento.
sição de turbinas a gás no mercado externo, devido à grande dificuldade que
os usuários brasileiros de turbinas a gás

Especializada em manutenção
e reparo de turbinas aeronáuticas e industriais, empresa de
São José investe na geração de energia elétrica

