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Rua São João Bosco, 198

Santana - Pindamonhangaba

BASF e Fibria anunciam
nova executiva em sua

Diretoria na região

Complexo reúne área
residencial, comercial e
shopping em São José

Obras do Shopping Vale
Verde seguem em Pinda,
após liberação ambiental

BASF comemora 100 anos no Brasil
e conclui nova fábrica  em Guaratinguetá

A BASF, líder mundial na indústria quími-
ca, completa 100 anos de Brasil e reforça a
importância cada vez maior da América do
Sul para seus negócios. Parte dessa histó-
ria e da expansão da empresa, está ligada
diretamente a economia do Vale do Paraíba,
através de sua planta em Guarantiguetá. Para
este ano, a empresa comemora um grande
marco. Um deles é a conclusão das obras
de sua nova fábrica de metilato de sódio em
Guaratinguetá, sua maior unidade produtiva
na América do Sul.

PÁGINA 16

JL Recicla é referência
em coleta e transporte
de resíduos industriais

Prestes a completar 10 anos de atuação
no mercado, a JL Recicla é hoje referência
em Pindamonhangaba e região nos serviços
de transporte e remoção de máquinas indus-
triais, transporte de resíduos e prestação de

serviços de muck. Localizada no bairro Cidade Nova,
zona leste do município, a empresa conta com uma
frota própria de veículos, capacitada para atender
sua empresa.                                         PÁGINA 07

Divulgação Amanaje

Divulgação

Pinda recebe investimentos da
Gerdau em nova fábrica e laminador

Investir mais de R$ 600
milhões na economia de
Pindamonhangaba visando
construir uma nova fábrica
que atuará na área de pro-
dução de material para cons-
trução civil e um novo
laminador em sua planta em
Pindamonhangaba. Com
esse objetivo, autoridades
da cidade e do Estado co-
memoraram o recente anun-
ciou da Gerdau, localizada
no Distrito de Moreira César,
em expandir sua produção,
gerar mais empregos e au-
mentar a receita do municí-
pio. PÁGINA 09

AgoraVale
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Editorial Debate & Ideias
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Oratória: soma da credibilidade e convicção contra o medo

Profissionais dos mais diversos
setores, ao aproximar o momento de
falar em público, alimentam chamas
de intranqüilidade, medo e insegu-
rança.

Demasiadamente preocupados
com equívocos, permitem que o ner-
vosismo enalteça possíveis falhas.
Gosto sempre de afirmar que “o
medo de fracassar levou inúmeras
pessoas a desistirem da
concretização de seus sonhos”.

Por medo, inúmeras pessoas dei-
xam de ser felizes, de alcançar me-
tas e superar desafios.

Amadurecemos ao despertar a consciência das
limitações, erros, preconceitos e medos.

Mas também crescemos quando percebemos as
oportunidades, superação e conquista.

Quanto mais você criar um distanciamento entre
o erro e êxito, mais estará se libertando do medo.

Observe nos tópicos a seguir, que uma excelen-
te apresentação exige preparação prévia e desen-
voltura sobre o que será apresentado.

Quem estará ouvindo minha apresentação? – O
orador deve utilizar uma linguagem que seja coe-
rente ao público, ao ambiente e ao contexto do even-
to. Observe o ambiente e a acústica da sala onde
realizará a apresentação.

Conforme a quantidade de pessoas, utilize um
microfone para ser compreendido pelos ouvintes,
comunicando com maior eficácia para aumentar, ain-
da mais, a credibilidade do assunto a ser abordado.

Ao usar citações de textos, dados estatísticos
ou uma pesquisa, coibir o plágio é algo primordial e
imprescindível.

Quando uma pessoa fala de algo que não pos-
sui autoridade, transmite insegurança, como o pen-
samento de Stanislaw Ponte Preta: “Quando a des-

culpa é gaguejada é porque a expli-
cação está errada”.

Expressão corporal – Todo o cor-
po expressa a fala quando estamos
transmitindo uma mensagem à outra
pessoa.

A atenção para a expressão cor-
poral é essencial e os gestos de-
vem ser os mais naturais possíveis.

As movimentações de pernas e
mãos devem seguir movimentos or-
denados, evitando atrapalhar a trans-
missão da mensagem.

Ao falar em público lembre a ne-
cessidade de trabalhar a expressão

corporal e evitar transparecer que é um robô imó-
vel, destinado somente a movimentar os lábios.

A naturalidade é fundamental em uma comunica-
ção e proporcionará ao orador desenvoltura, conhe-
cimento e empatia junto aos participantes.

Continuamente busque focar o seu principal ob-
jetivo, para não falar demais sem necessidade e não
seja ingênuo em acreditar que todos os ouvintes
estarão satisfeitos com o seu discurso.

Lembre que é difícil agradar a todos, mas tam-
bém é igualmente impossível desagradar a todos.

Falar de um assunto distante do seu campo de
conhecimento e sem nenhum preparo anterior, trans-
mitirá ausência de credibilidade do assunto e pode-
rá comprometer a imagem do orador.

Seu discurso durante a apresentação precisa ser
coerente com sua expressão corporal e deve forta-
lecer que você está em constante atualização para
falar sobre o assunto que está propondo.

Busque superar desafios com a oportunidade de
descobrir novos horizontes, como ensina o escritor
francês André Gide: “Não podemos descobrir no-
vos oceanos, enquanto não existir a coragem de
perder de vista a terra firme”.

(*) Dalmir Sant’Anna – Palestrante comportamental, Mestrando em Administração de Empresas, Pós-
graduado em Gestão de Pessoas, Bacharel em Comunicação Social e Mágico profissional. Autor do

livro “Menos pode ser Mais” e do DVD com o tema “Comprometimento como fator de Diferenciação”.

Momento de Reflexão
Estamos finalizando o primeiro semestre de 2011

e, portanto, 50% do ano já se passou. Ainda nos
resta uma outra metade. Então, temos ainda uma
oportunidade de refletir as metas que traçamos para
esse ano e corrigir alguns planos.

O que já conseguimos realizar? O que ainda falta
para alcançarmos nossos objetivos? Quais obstá-
culos nos impedem de realizar nossa meta?

Obviamente que o planejamento é uma palavra
importante na agenda de todo profissional moder-
no. Por isso, essa análise e reflexão é importante
para que no próximo semestre possamos cumprir
aquilo que prometemos a nós mesmos e a nossa
família.

Esse mesmo pensamento deve ser seguido em
nossa atuação profissional e na administração de
nossos negócios.

Um exemplo disso foi divulgado na última sema-
na quando os empresários da construção civil brasi-
leira manifestaram menor grau de confiança em rela-
ção ao desempenho da atividade do setor. O dado
foi constatado na 49ª Sondagem Nacional da Indús-
tria da Construção realizada junto a uma mostra de
238 empresários da construção de diversas regiões
do país, pelo SindusCon-SP (Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de São Paulo), em
parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Realizada em maio, a enquete trimestral trouxe
uma preocupação dos empresários que não se ve-
rificava desde fevereiro de 2009: o setor passou a
enxergar com reservas o sucesso na condução da
política econômica do governo – fator ligado à polí-
tica de juros e ao comportamento da inflação.

Denotando otimismo embora em menor grau, o
indicador de desempenho das empresas caiu 7,7%
nos últimos três meses, passando para 54,3 pon-
tos. As perspectivas de desempenho futuro apre-
sentaram queda de 7,4%, mas ainda ficando em 57,2
pontos. E a expectativa em relação ao crescimento
econômico baixou 13, 9%, embora ainda apresente
certo otimismo, 50,3 pontos.

Já a confiança na política econômica diminuiu
19,2%, indo para 42,3 pontos. A expectativa de uma
inflação reduzida diminuiu 25,9%, baixando a 27,7
pontos. As dificuldades financeiras se elevaram em
2,4%, atingindo 55,2 pontos. As perspectivas de
evolução de custos apresentaram queda de 4,8%,
apresentando 39,8 pontos.

Portanto, como se pode perceber, é um bom
momento para fazermos uma reflexão e correção
de rumo. Ainda nos resta meio ano para fecharmos
2011 em harmonia.

Definição de Networking
Max Gehringer

Existem cinco estágios em uma
carreira.

O primeiro estágio é aquele em
que um funcionário precisa usar cra-
chá, porque quase ninguém na empre-
sa sabe o nome dele. No segundo es-
tágio, o funcionário começa a ficar co-
nhecido dentro da empresa e seu so-
brenome passa a ser o nome do de-
partamento em que trabalha... Por
exemplo, “José” de contas a pagar.
No terceiro estágio, o funcionário pas-
sa a ser conhecido fora da empresa e
o nome da empresa se transforma em sobrenome.
José da Usina tal.  No quarto estágio, é acrescenta-
do um título hierárquico ao nome dele: José, Geren-
te da Usina tal. Finalmente, no quinto estágio, vem a
distinção definitiva. Pessoas que mal conhecem o
José passam a se referir a ele como ‘o meu amigo
José, Gerente da usina tal’. Esse é o momento em
que uma pessoa se torna, mesmo contra sua vonta-
de, em ‘amigo profissional’.

Existem algumas diferenças entre um amigo que
é amigo e um amigo profissional: Amigos que são
amigos trocam sentimentos. Amigos profissionais

trocam cartões de visita. Uma amiza-
de dura para sempre. Uma amizade
profissional é uma relação de curto
prazo e dura apenas enquanto um
estiver sendo útil ao outro. Amigos de
verdade perguntam se podem ajudar.
Amigos profissionais solicitam favores.
Amigos de verdade estão no coração.
Amigos profissionais estão em uma
planilha. É bom ter uma penca de
amigos profissionais.

É isso que, hoje, chamamos
networking, um círculo de relaciona-

mentos puramente profissional. Mas é bom não con-
fundir uma coisa com a outra. Amigos profissionais
são necessários. Amigos de verdade, indispensá-
veis. Imagine você um dia descobrir que tinha bem
mais amigos do seu cargo do que da sua pessoa!

Algum dia (e esse dia chega rápido), os únicos
amigos com quem poderemos contar serão aque-
les poucos que fizemos quando amizade era coisa
de amadores. Por isso preservem as amizades ver-
dadeiras porque os amigos da tua posição desapa-
recerão, os amigos da sua pessoa permanecerão
do teu lado.

Divulgação

Divulgação
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Política na região Negócios Imobiliários

Ladeira Miranda lança segundo residencial
ecológico da região em Pindamonhangaba

Prossegue em rit-
mo acelerado o mer-
cado da construção ci-
vil em Pindamonhan-
gaba. O lançamento do
Vie Nouvelle Eco
Residence Pinda, o
segundo empreendi-
mento ecológico do
Vale do Paraíba, é uma
prova desse aqueci-
mento do mercado.

As empresas res-
ponsáveis pelo proje-
to são a construtora
Ladeira Miranda e a
Akobbaz Arquitetura. Para os empreendedores, o
residencial reforça os benefícios que este condomí-
nio traz para o meio ambiente. Entre esses itens estão
à redução do consumo de água, o direcionamento

de coleta de lixo
reciclável e descarte
do óleo de cozinha da
maneira adequada.

Dener Frasinelli, 48
anos, Engenheiro Quí-
mico e Sirlene Retzlaff,
36 anos, contadora; já
aproveitaram a oportu-
nidade e assinaram o
contrato durante o lan-
çamento: “O que me
fez comprar este apar-
tamento foi a ótima lo-
calização e o projeto
sustentável, como a

reutilização da água da chuva”, comenta Dener .
O prédio fica à Rua Emília Imediato, no centro da

cidade, próximo ao Largo do Quartel. As obras em
fase inicial devem ser concluídas em um ano.

AKobbaz Arquitetura e Ladeira Miranda:
juntos em novo empreendimento em Pinda

Fotos: Divulgação

Vendas do empreendimento estão aquecidas, à direita equipe responsável pelo Vie Nouvelle

Ponte do Curtume
Divulgação

 Até que enfim os moradores que utilizam a SP
62, acesso a Moreira César e Roseira, e o Anel Viá-
rio, podem comemorar. As obras de construção da
ponte sobre o Ribeirão do Curtume, entre os bairros
Andrade e Carangola estão na última fase. O Secre-
tario de Obras, Ricardo Amadei, frisou que os traba-
lhos são executados por meio de uma parceria en-
tre a Prefeitura e o DER (Departamento de Estradas
de Rodagem de São Paulo).

Política em Taubaté
Continua em to-

tal estado de insta-
bilidade o clima
político na adminis-
tração pública de
Taubaté. Os recen-
tes acontecimentos
arranharam a ima-
gem e a credibi-
lidade da cidade e
certamente terão
peso decisivo no
xadrez político das
eleições 2012. O
prefeito Roberto Peixoto jogará todas suas fichas
para defender seu cargo e governo e refuta acusa-
ção de uso de laranjas em esquemas da Prefeitura
de Taubaté.

Imprensa
de Luto

Dois gran-
des ícones da
imprensa no
Vale do
Paraíba dei-
xaram de luto
a comunica-
ção da região.
O radialista Antônio Leite (TV Band) e o jornalista José
Antônio de Oliveira (foto) morreram neste mês de
junho após internados com complicação de seus
quadros de saúde. Homem do rádio e da TV, o po-
lêmico Antônio Leite foi sepultado em São José dos
Campos. José Antônio (Jornal da Cidade Pinda e
Taubaté) foi sepultado em Pinda. Aos familiares e à
imprensa da região nosso registro e sentimentos pela
perda irreparável.

Associação das Construtora da região enfatiza
a eficiência energética na construção civil

A Aconvap (Associação das Construtoras do Vale
do Paraíba) realizou no último dia 15 de junho a quarta
edição da Partilha do Conhecimento, que tem como
objetivo informar e reciclar conhecimento na área da
construção civil. Os participantes conheceram as
novas regras em eficiência energética nas constru-
ções civis, que deverão ser impostas pelo governo
federal a partir de 2012.

Para dar mais conhecimento aos empresários de
como aplicar a nova medida em suas construções,
a Partilha do Conhecimento da Aconvap trouxe a con-
sultora em Eficiência Energética, do CTE, Centro de
Tecnologia de Edificações de São Paulo, Iara Gon-
çalves dos Santos, para uma palestra aberta a to-
dos os associados e empresários da construção civil
interessados no assunto.

Para vice-presidente da Aconvap, engenheiro
José Renato Fedato, os benefícios da economia em
energia em condomínio acarretam um menor valor

da taxa de condomínio e preservação do meio am-
biente, sem contar com a valorização do imóvel.
Segundo a palestrante Iara Gonçalves, os edifícios
consomem atualmente cerca de 30% da energia do
país e boa parte desta energia é desperdiçada por
causa de projetos e equipamentos pouco eficien-
tes. “Construtoras mais atentas percebem que o in-
vestimento em eficiência energética pode ser um
diferencial de mercado. A intenção do governo é de
tornar a etiqueta obrigatória daqui a alguns anos, o
que reforça a importância do conhecimento sobre o
tema”, disse Iara Gonçalves.

O engenheiro José Renato Fedato afirma que o
potencial de redução de gasto de energia nos pré-
dios chega a até 50%, se algumas ações na etapa
do projeto forem aplicadas como: adoção de aque-
cimento solar de água, melhora nas técnicas de ilu-
minação e de ventilação e adoção de equipamen-
tos elétricos certificados.

Divulgação

Divulgação
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Eu Recomendo

Indicação: professor
Carlos Barbosa

No ‘Eu Recomendo’ desta edição trazemos os
comentários do professor Carlos Barbosa, da UFPR,
sobre o livro – “Por que a gente é do jeito que a
gente é?” – do Consultor Eduardo Ferraz, uma obra
que trata da aplicação da Neurociência e da Psico-
logia no dia a dia das pessoas e empresas, basea-
do na grande experiência que tem o autor sobre o
assunto. Explica de maneira didática como se forma
a personalidade, o que é possível mudar e como
ajustar os pontos fortes e fracos de cada um. O con-
teúdo tem apoio científico e seu grande diferencial
é a narrativa fluente e agradável. Esta obra se desti-
na: a quem pretende se autoconhecer, aperfeiçoar
seus talentos e viver melhor; a quem comanda equi-
pes e tem como objetivo selecionar e gerir seus
colaboradores para obter melhores resultados; e a
quem se interessa em entender as diferenças entre
as pessoas e como lidar bem com isso.

A seguir, leiam os comentários do professor Carlos
Barbosa:

Por que a gente
é do jeito que a
gente é?

Autor: Eduardo
Ferraz - Editora: Gente

Iniciei a leitura de
“Porque a gente é do
jeito que a gente é”
(Curitiba: Edição do Au-
tor, 2010, 197 p), livro
de estréia de Eduardo
Ferraz, por dever de ofício, com a ne-
cessária curiosidade para esse tipo de empreita-
da e, devo confessar, com um certo preconceito.
Mais um livro de “autoajuda corporativa”? Para mi-
nha surpresa, temas como a evolução do homo
sapiens, a teoria dos jogos, o projeto genoma,
os modelos de mundo, ressonância magnética
funcional e outros são mobilizados no texto com
clareza e precisão para oferecer ao leitor ferra-
mentas para o seu autoconhecimento – com o
objetivo de trabalhar suas características próprias
e tirar o máximo proveito disso. O livro é dividido
em 17 breves capítulos, nos quais além de de-
monstrar os conceitos em linguagem clara, aces-
sível e bem-humorada, o autor narra casos
exemplificativos e convida o leitor a fazer testes
para colocar em prática a teoria apresentada, o
que dá uma dinâmica à leitura e reforça os con-
ceitos apresentados.  Outro diferencial do livro é
o de reunir referências e extensa bibliografia para
os leitores que quiserem se aprofundar nos te-
mas tratados.

A leitura é necessária para todos os que que-
rem melhorar o seu desempenho – seja no âmbi-
to pessoal ou profissional.

Carlos Barbosa, licenciado em Letras pela UFPR

Fábrica de herbicidas da Monsanto
em São José  passa a utilizar resina reciclada

A embalagem Ecoplástica Triex utiliza 80% de resina reciclada e está sendo
utilizada em parte da produção de galões de 20 litros da fábrica de herbicidas

A Monsanto passou a utilizar
em parte das embalagens de 20
litros de sua linha de herbicidas,
na unidade de São José dos
Campos (SP), galões com 80%
de resina reciclada. O material,
denominado Ecoplástica Triex, é
o primeiro a ser produzido no
Bras i l  com p lást ico rec ic lado
proveniente de galões de defen-
sivos agrícolas já uti l izados e
segue os mais altos padrões de
qualidade, segurança e desem-
penho de mercado.

Com a utilização de cada em-
balagem, a Monsanto contribui para reduzir a
emissão de 3,6 Kg de CO² na atmosfera, o que
representa cerca de 45% menos em compara-
ção com outros recipientes, além de minimizar
o volume de materiais descartados no meio am-
biente. Além disso, todo o processo proporci-
onou diminuição de custos. “A nova embala-
gem já está sendo utilizada em 30% do volu-
me da produção envazada em recipientes de
20 litros e a expectativa no futuro é ampliar o
uso de materiais reciclado em outras áreas”,
afirmou o gerente geral da unidade de São
José dos Campos, Leonardo Mattos.

Foi necessária uma adaptação do fabrican-
te  da  emba lagem ao  mo lde  exc lus ivo  da
Monsanto. Além disso, o recipiente possui um
autorrelevo para identificação de que foi pro-
duzido  pelo processo de reciclagem.

Parceiros sustentáveis
Outro  pro je to  que te rá  grande impacto

ambiental será a criação de novas tampas para
fechar as bombonas e frascos que acondicio-
nam os produtos líquidos. Isso permitirá a re-
dução do peso do material na tampa e, conse-
qüentemente, o menor consumo de recursos
naturais, mantendo a garantia de
vedação, facil itando o manuseio
do consumidor e utilizando mate-
rial que pode ser 100% reciclável
(polipropileno – PP). A nova tam-
pa trará uma redução de 2,4 tone-
ladas anuais do consumo de plás-
tico se comparado com a versão
anterior.

Fornecedora da Monsanto, a
empresa  Campo L impo
Reciclagem e Transformação de
Plásticos, localizada em Taubaté
desde 2008, foi ideal izada pelo

Inpev  ( Ins t i tu to  Nac iona l  de
Processamento de Embalagens
Vazias) com o objetivo de fechar
o ciclo da gestão das embala-
gens pós-consumo dentro da in-
dústria fabricante e promover a 
autossustentabilidade do sistema
de destinação final de embala-
gens vazias de defensivos agrí-
colas, com benefício a todos os
elos da cadeia.

Segundo o gerente Industrial
da  Campo L impo,  Eduardo
Jurevics, a empresa atua como
um centro de desenvolvimento

de novas tecnologias voltadas à reciclagem.
“Por meio do processo de reciclagem e transfor-
mação, para cada 100 bombonas Ecoplástica Triex
fabricadas, duas árvores deixam de ser cortadas ou
um barril de petróleo é economizado”.

Sobre a Monsanto
A Monsanto é uma empresa dedicada à agri-

cultura. Pioneira no desenvolvimento de pro-
dutos com tecnologia de ponta na área agríco-
la – herbicidas, sementes convencionais e geneti-
camente modificadas  –, a Monsanto busca soluções
sustentáveis que proporcionem aos agricultores pro-
duzir mais com menos recursos.

A Monsanto está presente no Brasil desde
1963. Em 2009, destinou R$ 9,4 milhões a pro-
jetos socioambientais em todo o País, realiza-
dos em 90 cidades, de 12 estados brasileiros.
No total, mais de 700 mil pessoas foram bene-
ficiadas. No campo da sustentabilidade, os pro-
jetos da Monsanto promoveram a realização de
250 palestras sobre conscientização ambiental,
a distribuição gratuita de 30 mil livros e o plan-
tio de 3 mil árvores, envolvendo a participa-
ção de 47 mil crianças.

Divulgação
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SESI Taubaté prepara Super Férias para julho
No mês de julho o SESI realizará mais uma

edição do projeto Super Féria, um grande even-
to de inverno, com diversas atividades recreati-
vas, esportivas, culturais, sociais e educativas.
O Super Férias é direcionado para crianças e
adolescentes de 05 a 15 anos de idade, dividi-
dos nas respectivas faixas etárias.

As atividades e vivências são supervisiona-
das pelos Coordenadores e Orientadores de
Esportes do SESI Taubaté e desenvolvidas por

professores de Educação Física e estagiários,
com padrão de segurança e qualidade. O Super
Férias acontecerá de 05 a 29 de julho e será di-
vidido em 04 módulos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25
de julho, das 08h15 às 20h, na Secretaria do
SESI, a Av. Vol. Benedito Sérgio 710, Estiva. Tel.
(12) 3633-4699. O custo por módulo é de R$ 15,00
para beneficiários da indústria e R$ 20,00 para a
comunidade em geral.
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Fibria de Jacareí recebeu visita da
Thunderbird Scholl of  Global Management

A Unidade Jacareí da Fibria recebeu no
início deste ano a visita de 16 estudantes
da Thunderbird Schol l  of Global
Management, a mais antiga escola de ges-
tão e pós-graduação nos Estados Unidos.
O objetivo foi conhecer os conceitos de de-
senvolvimento sustentável no Brasil e pro-
mover maior sensibilização quanto aos de-
safios, limites e oportunidades enfrentadas
pelo setor privado.

Na oportunidade foram apresentadas as
ações de sustentabilidade da empresa, as
florestas da Unidade, o Módulo de Colheita
que produz matéria-prima para a indústria em
Jacareí e o processo de produção de celu-
lose. O roteiro terminou no Núcleo de Edu-
cação Ambiental (NEA) de Santa Branca, com vi- sita ao ensaio do Grupo “Bate-Lata” do município.

Além disso, receberam um ‘brinde sustentável’
(taboa), feito por um artesão de Paraibuna (SP).

 Para a Thunderbird as comunidades de negó-
cios, a sociedade e o governo brasileiro são re-
ferências, pois têm mostrado um grande compro-
misso em equilibrar o desenvolvimento econômi-
co, social e ambiental. A Unidade Florestal Vale
do Paraíba representa um modelo das atividades
de manejo florestal na Fibria e no Brasil, desta-
cando-se no desenvolvimento sustentável da re-

Caio Zanardo, gerente desenvolvimento florestal da
Fibria explica aos alunos o processo de crescimento

das mudas de eucalipto no viveiro

Turma de
alunos,

professores e
representantes

da Fibria

Associate Professor John M. Zerio – Ph.D., durante a visita

Fotos: Divulgação

Fibria tem nova presidência executiva em julho
A Fibria realiza no próximo dia 1º de julho a su-

cessão de sua presidência executiva. Carlos Aguiar,
no cargo desde a criação da Fibria, em 1º de se-
tembro de 2009, será sucedido por Marcelo Castelli,
atualmente diretor Florestal, Papel, Estratégia e Su-
primentos, que assumirá a presidência executiva a
partir de 1º de julho de 2011.

“Esse processo foi planejado considerando as
minhas expectativas e os planos estratégicos da em-
presa, em acordo com os acionistas. Deixo a pre-
sidência da Fibria com a convicção de dever cum-
prido e a satisfação de concluir minha trajetória
de mais de 40 anos como executivo na indústria
de celulose”, informa Carlos
Aguiar. Em 2012, o executivo,
que dedicou 40 anos de carrei-
ra ao setor de celulose, pas-
sará a ocupar um lugar no Con-
selho de Administração da
Fibria. “Dessa forma, continua-
rei a contribuir com o meu co-
nhecimento e experiência para
continuar a história de sucesso
da Fibria como líder global bra-
sileira no negócio florestal sus-
tentável”, diz.

Com mais de 25 anos de ex-
periência no setor de celulose e
papel, Marcelo Castelli, enge-

nheiro mecânico, com especialização em celulose
e gestão de negócios, exerceu posições de lide-
rança em áreas de produção, projetos e negócios
em grandes empresas de setor, como Aracruz e
VCP. Na Fibria, foi o líder do Projeto Integração, res-
ponsável pelas diretrizes conceituais e administrati-
vas da nova empresa que se formava e pela união
das operações.

“Será um grande desafio e espero continuar con-
tribuindo da melhor forma para o crescimento e de-
senvolvimento consistente da empresa” diz Castelli.

Sobre a Fibria
Com uma unidade na região, em Jacareí (SP), a

Fibria possui capacidade produ-
tiva de 5,25 milhões de toneladas
anuais de celulose. Sua opera-
ção, integralmente baseada em
plantios florestais renováveis, in-
clui também a produção anual de
179 mil toneladas de papel.

Com áreas florestais nos Es-
tados do Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Mato Gros-
so do Sul e Bahia, a Fibria tem
uma base florestal total de 875 mil
hectares, dos quais 323 mil são
destinados à preservação per-
manente.Carlos Aguiar
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gião de maior vocação florestal do Estado
de São Paulo.

Sobre a Thunderbird
A Thunderbird Schol l  of Global

Management está entre as 10 melhores es-
colas de negócios do mundo de 2010. A ins-
tituição tem sede na cidade de Glendale,
estado do Arizona, e foi criada após a Se-
gunda Guerra Mundial, em 1946. Seu foco
era preparar líderes para os negócios inter-
nacionais.  Atualmente possui mais de 40
mil alunos trabalhando em 12 mil empresas,
governos e ONGs, em 140 países.Além de
diversos cursos de gestão global de pós-
graduação, a escola oferece sete tipos di-
ferentes de programas em tempo integral e

nove de profissionalização.
Sobre a Fibria

A Fibria possui capacidade produtiva anual de
aproximadamente 5,4 milhões de toneladas de ce-
lulose e 313 mil toneladas de papel. Com áreas
de plantio florestal nos Estados do Rio Grande
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Mato Grosso do Sul e Bahia, a Fibria tem uma
base florestal total de 1,04 milhão de hectares,
dos quais 393 mil são destinados à preservação
permanente.

Escola SENAI Pinda
apoiou Encontro de

Integração dos bairros
Aconteceu no último dia 21, com apoio da es-

cola SENAI Pindamonhangaba o 1 ° Encontro de
Integração dos bairros, com foco na prevenção ao
uso de álcool e drogas nas comunidades.
O encontro foi organizado pelas comunidades dos
bairros: Lessa, Vila Rica, Jardim Rezende, Cam-
pos Maia e Quadra Coberta, juntamente com o gru-
po Coalizão.

Segundo uma das organizadoras, a presidente
da associação dos moradores do bairro do Lessa,
Leia Rocha, o evento teve por objetivo inicial dis-
cutir, por meio desses bairros, formas de prevenir
o uso de álcool e drogas pelos adolescentes e
também a segurança dos locais.

A ação contou com debates e palestras e com
a participação da 2° Companhia de Polícia Militar
de Pinda, através do Capitão Cavalheiro; Eliane
Marcondes, coordenadora do grupo Coalizão, e a
psicóloga, Dra. Camila Ribeiro.
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Crescimento Profissional
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Língua inglesa

Empresas investem em cursos de idiomas “in company”
Falar um segundo idioma fluentemen-

te quase não é mais um diferencial.
Além de ser um pré-requisito no mo-
mento de conquistar um bom emprego,
o inglês ganhou ainda mais importância
com os grandes eventos esportivos que
acontecerão no Brasil: Copa do Mundo
em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016.

E a crescente procura por novos idi-
omas fez com que as escolas de lín-
guas se especializassem em profissio-
nais que buscam um diferencial no cur-
rículo e as empresas procurassem no-
vos métodos para capacitar seu funcio-
nários. Com isso, os cursos in company
ganham cada vez mais força.

De acordo com Eliane Estéfano, diretora execu-
tiva do CCAA de Taubaté, na capacitação de idio-
mas in company, as empresas podem treinar des-
de grupos de executivos até os funcionários de aten-
dimento ao público. “Nossa região vai necessitar
de funcionários com o segundo idioma. A Copa do
Mundo e as Olimpíadas trarão turistas estrangeiros
para cá e as empresas que se prepararem ganha-
rão esse mercado”, explica.

Além de indústria, Eliane alerta para a importân-
cia do idioma para os setores de comércio e servi-
ços. “Nosso comércio precisa estar preparado, as-
sim como a rede hoteleira e o turismo”.

Outro idioma que deve ganhar força na procura
em escolas é o Espanhol. Atualmente, no Brasil, a
língua já é fundamental para muitos profissionais,
principalmente aqueles que trabalham com negoci-
ações com países latino-americanos e, a proximi-
dade desses países, deve atrair muitos turistas em
2014 e 2016.

“Sabemos da importância desses dois idiomas.
Por isso já desenvolvemos o programa ‘Inglês em
Sua Empresa’. Estamos oferecendo os cursos in
company de acordo com a necessidade de casa
um”, comenta a diretora do CCAA. Para mais infor-
mações o telefone de contato é o (12) 3622-7184.

Divulgação

Faurecia deixa Pinda e trabalhadores
aprovam plano de transferência da empresa

 Produto de autopeça do setor
automobilístico, a Faurecia está
desativando sua unidade em
Pindamonhangaba. No início de ju-
nho, após longa conversação com
o Sindicato dos Metalúrgicos, os tra-
balhadores da empresa aprovaram
as condições que serão aplicadas
pela mudança da empresa para a ci-
dade de Limeira (SP). Quem quer fi-
car em Pinda irá participar do PDV (Pla-
no de Demissão Voluntária) e quem
optar em transferir-se para Limeira fará
parte do Plano de Transferência.

Quem optou pelo PDV receberá
um prêmio de até dois salários con-
forme o tempo que tem na empresa, que também
pagará três meses do plano de saúde, além de cur-
sos profissionalizantes e outros benefícios.

Quem escolher o Plano de Transferência rece-
berá R$ 2.500. Também será mantido o plano de
saúde e a empresa irá custear o período de adapta-
ção dos funcionários, como hospedagem, transpor-
te dos móveis, aluguel e condução entre as cida-
des.

Para o secretário geral do sindicato, Herivelto
Moraes, o “Vela”, a negociação foi exaustiva, mas
teve avanços. “Foram várias reuniões específicas
sobre a transferência. Sabemos que é um momento
difícil para os trabalhadores, mas conseguimos con-
quistar uma proposta que minimize o impacto a es-
sas famílias. Os trabalhadores viram os avanços na
negociação e a prova disso foi a aprovação em
assembleia”, exclamou.

Trabalhadores da Faurecia aprovam plano de transferência da empresa
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Taubaté Shopping recebeu 5ª edição da Feira MH Móveis
Acontece na última semana de junho, a 5ª edi-

ção da Feira de Móveis MH, na praça de even-
tos do Taubaté Shopping. O evento conta com
25 ambientes para compor diversos espaços da
casa, sobretudo, salas de estar, com estofados
que imprimem as mais novas tendências em co-
res e estampas. Outra atração da feira é um
decorador projetista no local para organizar e criar
peças de maneira personalizada.

Baseado em números das edições anterio-
res, os organizadores esperam receber até 250
pessoas por dia, conferindo as tendências e
aproveitando para adquiri r os produtos, sobre-
tudo tapetes, com preços até 20% mais baratos
que na loja.

O horário de funcionamento é o mesmo do
shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h
e domingo, das 13h às 20h.

Porque ao crescer perdemos
nossa criatividade?

Graças, principalmente, à televisão, hoje as cri-
anças têm mais informação sobre coisas e lugares,
mas menos experiência concreta.

Na verdade, conhecem mais e compreendem
menos. O contato direto que, no passado, a criança
tinha com a agricultura, por exemplo, ensinava-lhe
que a vida é um processo com começo, meio e fim.

Em virtude de sua rápida sucessão de imagens,
a televisão destrói esse senso de processo e dá a
ilusão de que as coisas apenas acontecem.

Raramente a criança tem a oportunidade de des-
cobrir de onde vêm as coisas que utiliza, e muito
menos como são feitas.

“O refrigerante vem em latas; a pipoca, em paco-
te que se leva ao microondas”.

A criança não tem como avaliar o tempo e o tra-
balho gastos nas lavouras e na criação das vacas
que dão o leite que ela bebe.

Em minha opinião, as crianças que moram na roça
são ótimas em resolver problemas, porque estão
acostumadas a observar os pais improvisando quan-
do algo dá errado.

Se um boi de uma tonelada teima em não entrar
no caminhão, eles não vão chamar um especialista
em movimentação de bois, procuram um jeito de
resolver o problema eles mesmos.

O que aprendo com isso?
Nossa experiência de criatividade na infância é

responsável por muito do que fazemos na idade
adulta. Então, a primeira exigência para nos tornar-
mos adultos criativos é enriquecermos as novas
gerações de crianças de muita, muita experiência.

Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no
desenvolvimento do
potencial humano e
um expert em desem-
penho de alto nível.
Palestrante em Ven-
das, Motivação e
Liderança. É autor de
vários livros e DVD´s,
entre eles estão o livro
“Talento - É fazer
coisas comuns de
forma extraordinária”,
CD “O Líder
Influenciador” e o DVD “Campeão de Vendas”.

Divulgação
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JL Recicla completa 10 anos e torna-se referência
em coleta e transporte de resíduos industriais

Prestes a completar 10 anos de atua-
ção no mercado, a JL Recicla é hoje refe-
rência em Pindamonhangaba e região nos
serviços de transporte e remoção de má-
quinas industriais, transporte de resíduos
e prestação de serviços de muck. Locali-
zada no bairro Cidade Nova, zona leste
do município, a empresa conta com 5 co-
laboradores e um frota própria de veícu-
los.

Sob o comando João Luiz Prolungatti,
a empresa teve início na área de
reciclagem de material plástico. Entretan-
to, em 2002, após adquirir o primeiro ca-
minhão muck a JL iniciou-se no ramo de
prestação de serviços de aluguel para in-
dústrias e investiu nesse segmento com a
aquisição de novas áreas para ampliação, constru-
ção de galpão e aquisição de veículos como cami-
nhão guincho.

Diferenciada pelo atendimento personalizado e
pelo preço justo na aquisição de material, a empre-
sa tem fechado contratos com diversas empresas e
apresenta entre seus principais clientes as indústri-

as Pecval e Rogama, bem como Supermer-
cado Excelsior e Dokar Veículos.

Qualidade Total
A JL Recicla conta atualmente com sua do-

cumentação em perfeito estado de regulari-
dade, destacando-se por apresentar alvará de
funcionamento do Corpo de Bombeiro e

Cetesb, autorização do IBAMA, licença da
Prefeitura Municipal, entre outros que ga-
rantem a destinação correta dos resíduos.
Na área de reciclagem a empresa recolhe
material plástico, papelão, ferro e alumínio.

JL Recicla atende à Avenida São Pau-
lo, Cidade Nova – Pindamonhangaba (SP)
/Telefone: 3648-4250 - 9774-1114 / Email:
jlrecicla@yahoo.com.br.
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Vista aérea da empresa localizada na zona leste de Pinda

Fotos: Divulgação

Carlos Alberto e João Luiz comandam a JL Recicla

Após liberação, obras do Shopping Vale Verde seguem em Pinda

 As obras de terraplanagem do Shopping Vale
Verde em Pindamonhangaba seguem em andamen-
to. Após a autorização oficial da Secretaria do Meio
Ambiente e da CETESB-SP as obras de
terraplenagem do Shopping Vale Verde foram reto-

madas. A área onde será construído
o shopping tem 35.299,99 m² e tam-
bém receberá, em breve, serviços
de sondagem para o início das fun-
dações.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através da Secretaria de Pla-
nejamento - Departamento de
Licenciamentos, após vistoria, con-
cedeu o alvará para construção do
shopping Vale Verde. De acordo
com o processo de número
13.247/2011 o alvará permite que
após a terraplanagem a construção
possa ter continuidade com a im-
plantação das estruturas metálicas.

Isso significa que todos os es-
tudos envolvendo a preservação adequada do es-
paço onde será implantado o novo centro de com-
pras da região foram concluídos com sucesso.

A previsão é que entre os meses de junho e
julho a Martifer entregue 60% das estruturas, os

Caminhões realizam terraplenagem no terreno do shopping Vale Verde
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40% restantes serão entregues no segundo se-
mestre, quando a empresa já estiver em funcio-
namento na cidade de Pinda. A Martifer é a res-
ponsável por toda estrutura metálica do referido
shopping. (veja matéria abaixo)

Segundo o engenheiro responsável pelas
obras, Carlos César Gomes, o Shopping Vale
Verde contará com lojas âncoras, megalojas,
hipermercado, home center, praça de alimenta-
ção, área de lazer com quatro salas de cinema e
um parque infantil, além de um amplo estaciona-
mento, com mais de 1.500 vagas.

Com investimentos de aproximadamente R$
120 milhões, o projeto promete alavancar o cres-
cimento da cidade e criar cerca de 4200 empre-
gos diretos e indiretos para o município e a re-
gião. A previsão de movimentação de negócios
é de R$ 20 milhões por mês quando o shopping
estiver em operação.

O shopping fica na Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, entrada da Via Dutra para a cida-
de.

Martifer inicia terraplenagem de sua fábrica em área de 130 mil m²
Responsável pelo fornecimento das estruturas

metál icas do novo shopping center de
Pindamonhangaba, a empresa Martifer, sediada
em Portugal, adquiriu uma área de 130.000m² pró-
xima ao trevo da Via Dutra, no Distrito de Moreira
César. A área foi adquirida de um dos sócios do
Vale Verde Pinda Shopping.

A entrega das estruturas do novo centro de com-
pras de Pinda está prevista para o próximo mês e
vem sendo produzida em outra planta da empresa.

O projeto que compreenderá a produção de
estruturas metálicas, terá uma área construída de
cerca de 17.000m² e uma capacidade produtiva
de 12 mil toneladas anuais, com possibilidade de
expansão para 20 mil toneladas anuais, corres-
pondentes a uma área construída de 25 mil m².

Prevê-se a entrada em funcionamento para o se-
gundo semestre de 2011.

De acordo com o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico da Prefeitura, Álvaro Staut Neto, o in-
vestimento direto da Martifer em Pindamonhangaba,
nos primeiros cinco anos, poderá chegar até a R$50
milhões e gerar até 500 novos empregos diretos no
mesmo período, estimando-se a criação de três
empregos indiretos para cada direto. A previsão de
faturamento para as atividades desenvolvidas na
unidade está estimada em R$ 200 milhões.

O representante da empresa em
Pindamonhangaba, Francisco dos Santos, afirma
que a Martifer está focada nos projetos da Copa
2014 e nas Olimpíadas de 2016, além das obras
do PAC e do Pré-Sal. Ele afirma ainda que a es-

colha por Pindamonhangaba se deveu à localiza-
ção logística e pelo apoio da Prefeitura em todas
as suas necessidades.

A Martifer Construções Metálicas Ltda. tem
sede em Portugal e é considerada uma das mai-
ores empresas do ramo na Europa.  Foi a res-
ponsável pela modernização dos estádios do
Benfica, Porto e Sporting para a Copa da UEFA
2004 e construiu oito Shopping Centers em vários
países.

O prefeito João Ribeiro afirmou que o trabalho
de captação de novos investimentos para a cida-
de é constante, e nesse período pré-Copa, quan-
do muito se fala em investimentos em todas as
áreas, Pindamonhangaba está atenta para aprovei-
tar bem todas as oportunidades.
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Splice chega a Taubaté com um empreendimento
inovador que aponta para o potencial de crescimento da cidade

Bem antes de a revista Veja apontar Taubaté como uma das 20 “metrópoles do futuro”, a Splice Desenvolvimento Urbano, apostou no desenvolvimento da
região e planejou para a cidade um empreendimento único e com um conceito inovador: o Residencial Ouroville é um loteamento-clube que atenderá,

principalmente, a busca das famílias por tranquilidade e conforto.

Através de um projeto diferenciado que con-
ta com uma série de itens de lazer e comodi-
dade em um único local e sem a necessidade
de se deslocar de sua residência, o empreen-
dimento traz piscina adulto com raia e infantil
com prainha, exclusivo bar da piscina, espaço
fitness, quadras de esporte, salão de festas,
espaço gourmet e pista de caminhada.

O sistema de segurança conta com portaria
24 horas, com câmera de segurança e cance-
las para controle de acesso de moradores, vi-
sitantes e funcionários.

Nas áreas comuns, elementos que unem
praticidade e sofisticação foram a escolha dos
arquitetos Sérgio Matos e Dennis Diniz, dois
renomados talentos locais. “Se o morador op-
tar por fazer uma festa, ele terá espaço sufici-
ente para acomodar os serviços que quiser,
sem incomodar outras pessoas. Isso foi pen-
sado, assim como outros detalhes, para pro-
mover uma melhora significativa na qualidade
de vida das pessoas que se utilizarão deles”,
afirma Sérgio Matos.

Meio Ambiente
Integração à natureza é outro diferencial. A

prox im idade  do  lo teamento  da  Ser ra  da

Mantiqueira fez com que projeto paisagístico
contemplasse um mirante em local onde esse
cenário terá vista eterna. Além disso, o empre-
endimento terá 78 mil metros quadrados de área
verde, com um espaço especial com plantio
de novas espécies.

Localização
A fim de atender às demandas da cidade

por qualidade de moradia e bom investimento
o Residencial Ouroville está em excelente lo-
calização. A região é considerada o novo eixo
de desenvolvimento da cidade, pois está pró-
xima às principais rodovias de acesso, as vias
Dutra e Carvalho Pinto.

O empreendimento localiza-se junto ao tra-
dicional Bairro do Quiririm e está a poucos mi-
nutos de importantes pontos de referência da
c idade ,  como o  Shopp ing  Taubaté ,  o
Hipermercado Makro e o Hospital São Lucas –
Unimed.

Qualidade de Vida
Em parceria com a Salix Empreendimentos,

o Residencial Ouroville é o primeiro empreen-
dimento da Spl ice na região.  Considerada
umas das principais empresas do segmento de
empreendimentos do Estado, a Splice Desen-

volvimento Urbano trará para esse loteamento
o mesmo padrão de qualidade consolidado em
seu por t fó l io .  Qual idade que começa pela
infraestrutura e segue para detalhes que o cli-
ente geralmente não vê, mas que são essen-
ciais para um alto padrão de moradia.

Os empreendedores
Integrante do Grupo Splice, a Splice Desen-

volvimento Urbano é uma empresa fundada em
1983, momento em que o Grupo adotou a es-
tratégia de diversificação de negócios. A Splice
Desenvolvimento Urbano tem em seu portfólio
diversos empreendimentos residenciais e em-
presariais em cidades do interior de São Pau-
lo e na capital, alguns deles em parceria com
outros grandes empreendedores do ramo imo-
biliário, como Rossi e Cyrela.

A empresa mantém certificação do nível “A”
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produ-
tividade do Habitat (PBQP-H) e está ranqueada
entre as maiores e melhores incorporadoras do
país. A Salix Empreendimentos é parceira da
Splice Desenvolvimento Urbano no empreen-
dimento Ouroville e também pertence ao Gru-
po Splice.

São José lança o primeiro complexo multiuso do
Vale, com áreas residencial, comercial e um shopping

 Investidores de toda a região do Vale
do Paraíba e da capital paulista estão
acompanhando o surgimento do Pátio das
Américas, o primeiro complexo multiuso
de São José dos Campos. Lançado no
ínic io do ano, o projeto desenvolvido
pela GMR Empreendimentos é o pionei-
ro em reunir torre residencial, torre co-
mercial e um shopping na cidade.

Com expectativa de valorização, o em-
preendimento é mais uma prova do ce-
nário favorável que confirma a estimativa
de alta no mercado da construção civil.

O prédio comercial terá 168 conjuntos
de salas divididos em unidades de 44m² com

Clientes vêem maquete no lançamento do eventoEquipe GMR - João Marcos ao centro

Fotos: Francine Maia

opções duplex e até andares corporativos de

863m2. Um heliponto foi projetado para
atender a uma demanda de tráfego aé-
reo  in tenso  na  reg ião  da  Aven ida
Cassiano Ricardo, considerado um cen-
tro de business. Uma facilidade para exe-
cu t i vos  de  toda  a  c idade .  A to r re
residencial terá 19 andares, sendo três
com unidades duplex. Um shopping in-
tegrado às duas torres na parte inferior irá
servir toda a comunidade de o empresariado
local.O empreendimento fica à Avenida
Cassiano Ricardo, 319 - Jardim Aquarius. A
obra deve ser concluída em três anos e meio.
A previsão é que sejam gerados 700 em-

pregos, entre diretos e indiretos.

Investimentos Imobiliários

O empresário João Marcos satisfeito com o empreendimento
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Gerdau inicia construção de nova fábrica
e novo laminador em Pindamonhangaba

Visando construir uma nova fábrica que atuará na área de produção de material para construção civil e um novo laminador em sua planta em
Pindamonhangaba, a Gerdau lançou recentemente um investimento de mais de R$ 600 milhões.

Novelis investe em novos centros de coleta de sucata
de alumínio e aproxima-se do pequeno fornecedor

A Novelis, líder mundial em laminados e em reciclagem de alumínio, dá mais um passo para fortalecer ainda mais sua participação no mercado da
reciclagem. A empresa acaba de criar uma nova unidade de negócios que será responsável por expandir a compra de sucata de latas de alumínio e para

isso contará, ainda este ano, com novos centros de coleta no País.
Os centros permitirão à Novelis ter uma presen-

ça geográfica maior - uma vez que hoje as compras
são concentradas em algumas regiões específicas
- e estar mais próxima dos pequenos fornecedores
do material, tais como cooperativas, pequenos de-
pósitos e sucateiros de menor porte. A previsão ini-
cial é de que sejam seis centros de coleta, nas se-
guintes localidades: Florianópolis, Salvador, Recife
e São Paulo (Presidente Prudente, Vale do Paraíba
e São Paulo capital). A expectativa é que os centros
entrem em operação em julho deste ano.

“Cada galpão terá capacidade de trabalhar com
700 toneladas por mês, contará com cerca de 10
pessoas e nos dará a oportunidade de comprar la-
tas soltas e material prensado em pequenos volu-
mes, o que não acontece hoje”, destaca Roberta
Soares, gerente de Negócios de Reciclagem da
Novelis. Nos centros serão feitos os trabalhos preli-
minares de limpeza inicial, prensagem e paletização

(montagem dos fardos).
A Novelis manterá as compras regulares com os

fornecedores com quem já trabalha atualmente sem
nenhuma alteração. “Essas unidades
complementarão o trabalho já realizado, uma vez
que criam uma nova abordagem de compra, permi-
tindo à companhia ter mais proximidade com o iní-
cio da cadeia da reciclagem”, explica Roberta. A partir
dessa aproximação serão desenvolvidas ações
sociais e trabalhos conjuntos que se traduzirão em
benefícios para os pequenos fornecedores.

A Novelis participa do mercado de reciclagem
de latas no Brasil por meio da compra de latas usa-
das e de alumínio reciclado proveniente de outros
recicladores. O volume total de alumínio reciclado
proveniente de latas em 2010 foi equivalente a 8,5
bilhões de unidades enquanto o mercado é estima-
do em cerca de 18 bilhões de latas. Todo esse tra-
balho é feito na fábrica de Pindamonhangaba, a maior

planta de reciclagem do material na América do Sul.
Sobre a Novelis

A Novelis é líder global em laminados e
reciclagem de alumínio. Com 34 instalações
operacionais em 11 países, conta com 12 mil cola-
boradores. No Brasil sua principal atividade é a
laminação, com unidades em Pindamonhangaba e
Santo André (SP), mas também produz alumínio pri-
mário em Ouro Preto (MG) e tem o maior centro de
reciclagem da América do Sul.  Além disso, preocu-
pa-se com a disponibilidade de energia para sua
atividade e possui nove centrais hidrelétricas, todas
em Minas Gerais, que produzem mais de 60% de
toda energia que utiliza. Em 2007, tornou-se parte
da Hindalco Industries Limited, a maior companhia
de laminados de alumínio do mundo e uma das
maiores produtoras de alumínio primário na Ásia. Com
sede em Mumbai, na Índia, a Hindalco é a principal
companhia do conglomerado indiano Aditya Birla.

Além de aplicar o montante na expansão de sua
unidade de Pindamonhangaba e construir uma nova
fábrica no município, a empresa vai gerar 868 novos
empregos na cidade. Antes de escolher a cidade, a
diretoria da empresa analisou diversas possibilida-
des em outros municípios, porém as condições en-
contradas em Pindamonhangaba foram as melhores.

Segundo o diretor-presidente da companhia,
André Gerdau Johannpeter, a decisão de investir foi
impulsionada pela expansão das demandas
automotivas e de construção civil no país. “Isso nos

permitirá continuar atendendo nossos clientes com
agilidade e flexibilidade, além de ampliar a qualidade
e a diversificação de nossos produtos”. Sobre a esco-
lhe de Pindamonhangaba, André Gerdau Johannpeter
afirmou que o município oferece muitas vantagens e
que são todas interessantes para uma indústria.

A apresentação do projeto de expansão da
Gerdau aconteceu na unidade de Pindamonhangaba
Rod. Luíz Dumont Villares, e contou com a presen-
ça do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

O governador Geraldo Alckmin também elogiou
a confiança da Gerdau em Pindamonhangaba e no
Estado de São Paulo. “É uma indústria
compromissada com o desenvolvimento dos muni-

cípios onde possuem operações e com o Estado.
Esta confiança depositada em São Paulo e em
Pindamonhangaba terá muito sucesso”.

Euforia
O secretário de desenvolvimento Econômico,

Álvaro Staut Neto, explicou que a chegada do in-
vestimento ainda vai impulsionar outras empresas.
“Vivemos um grande momento na atração de em-
presas e geração de empregos. Recentemente
anunciamos a chegada de uma siderúrgica, A GV do
Brasil; uma metalúrgica, a Martifer; além da Thermojet –
que acelera o processo industrial de diversas empre-
sas; a expansão da Novelis; bem como a construção
do primeiro shopping da cidade”.

Executivos e
colaboradores da

empresa durante o
ato de lançamento

da expansão da
Gerdau Pinda

Fotos: AgoraVale
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Rua Gustavo de Godoy, 576, Centro

CECOMPI e Embraer participam da Paris Air Show 2011
O CECOMPI – Centro para Competitividade e Ino-

vação do Cone Leste Paulista, participa até o dia 26
da Paris Air Show 2011, em Le Bourget, França. Com
o propósito de atuar de maneira institucional como
Gestor do Cluster Aeroespacial Brasileiro (APL), o
CECOMPI pretende entrar em contato com novos
parceiros, uma vez que desenvolveu ao longo dos
últimos três anos uma série de parcerias internacio-
nais. Todos os contatos estarão focados na oportu-
nidade de novos negócios, intercâmbio de empre-
sas e universidades, além de pesquisa e desenvol-
vimento na área de inovação. Tais cooperações in-
ternacionais visam o fortalecimento do Cluster, e sua
participação acontece por meio do investimento da
ApexBrasil nas ações de promoção comercial do
grupo.

Atualmente, o CECOMPI conta com 29 patentes
e marcas depositadas, 59 empresas associadas, 13
empresas incubadas e convênios com municípios
da região, além da forte atuação no Parque
Tecnológico de São José dos Campos. Da enti-
dade, estarão presentes na feira Ricardo
Correa, Vice-Presidente do Conselho Ad-
ministrativo do CECOMPI, Agliberto
Chagas, Diretor Executivo do
CECOMPI e Mariana Gomes, Coorde-
nadora de Projetos do CECOMPI.

Nesta edição, em um estande
de 200m², o Cluster
Aeroespacial Brasileiro contará
com a participação de 15 em-
presas expositoras, somadas
por cinco empresas participantes. São as empre-
sas expositoras: Akaer, Airmod, Ambra Solutions,
Avionics, IACIT, Friuli, Flight Technologies, ESRA,
Globo Usinagem, Studio Marcelo Teixeira,
ThyssenKrupp Autômata, Lanmar, Troya e Metinjo.

Todas elas estarão expostas de modo estratégi-
co no estande, localizado nas cercanias de empre-
sas e associações de países considerados como
parceiros pela entidade, entre eles Canadá, EUA e
Portugal. Diferentemente da edição passada, have-

rá uma estrutura para que cada expositor
tenha seu espaço de trabalho, além

de recepcionistas e garçons, uma sala
para reuniões fechadas e uma área em co-

mum para que as empresas também pos-
sam realizar reuniões.

O CECOMPI participou anteriormente da feira
em 2007, como parte de uma
missão empresarial, e em
2009, como Gestor do Cluster
Aeroespacial Brasileiro. Entre

os dias 19 ao dia 25 de junho daquele ano, a feira
contou com a presença de 24 empresas brasileiras
participantes do Cluster. O encontro resultou em 426
contatos e a expectativa de negócios futuros no va-
lor de US$ 31.902.500,00.

Também na participação de 2009, o CECOMPI
assinou o seu primeiro Acordo de Cooperação In-
ternacional com o cluster francês Astech, da região
central de Paris. A entidade fez inclusive uma pri-
meira apresentação no espaço de outro cluster fran-
cês, chamado Pegáse, da região de Marseille, ação
que resultou na assinatura de um Acordo de Coope-
ração Internacional com o mesmo em 2010.

Sobre o Paris Air Show
O International Paris Air Show em Le Bourget, cri-

ado em 1909 no Grand Palais em Paris, é a maior e
mais antiga exposição do setor. Ele foi palco de
numerosos eventos da aviação e da indústria es-
pacial, e continua a apresentar os mais recentes de-
senvolvimentos do setor a um público amplo, com-
posto por profissionais da área e pelo grande público.

O Paris Air Show, principal evento de todo o se-
tor, é organizado pela SIAE, uma filial 100% de pro-
priedade do GIFAS (Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales). Para mais
informações, visite o site: www.salon-du-bourget.fr.

Divulgação

Paris Air Show 2011, a maior feira mundial do setor de aviação realizada anualmente na França

Clínicas de estética registram aumento pela procura do colágeno

Como manter a boa forma e consequentemente
ter um corpo saudável? Além de uma alimentação
balanceada e muita malhação, uma proteína vem
ganhando destaque entre aqueles que pretendem
conquistar um corpo ideal: o colágeno.

A proteína tem como função dar sustenta-
ção às células, mantendo-as unidas e impe-
dindo a deformação dos tecidos, ou seja,
forma as fibras que dão sustento à pele e
também contribui na formação de músculos
para quem se exercita.

O colágeno é fabricado naturalmente pelo
nosso organismo, porém, a partir dos 25
anos, o corpo sofre uma perda desta subs-
tância, cerca de  1% ao ano, causando a re-
dução da elasticidade e hidratação da pele
e males como rugas, celulites, flacidez,
unhas e cabelos quebradiços e sem brilho.
Aos 50 anos, o corpo produz no máximo 30%
do colágeno necessário para garantir a sus-
tentação dos órgãos.

Além de dar atenção a uma alimentação especi-
al, aumentando o consumo de alimentos que esti-
mulam a substância, como carnes vermelhas, fran-
gos, peixes, clara de ovo e as frutas cítricas, fontes
de vitamina C, necessária na síntese do colágeno,

muitas pessoas estão apostando nos suplementos.
De acordo com a diretora do Centro de Estética

Tanara Beauty de Taubaté, Ana Rosa Ribeiro da Sil-
va, a procura pelo colágeno cresce a cada mês.
“Hoje em dia, o colágeno está nas prateleiras em
forma de creme, cápsulas ou em pó. Nós aqui tra-
balhamos com a forma em pó, que é diluída em lí-
quido que, além de mais prática, tem uma vanta-
gem: promove a saciedade, ajudando no controle
do peso”, explica Ana Rosa.

Como falamos acima, para a boa síntese da pro-
teína, é necessário que a vitamina C esteja presente
na alimentação. “É importante ressaltar que, nesse
colágeno em pó que temos aqui, a vitamina C já
está inclusa”, lembra a diretora do centro de estéti-
ca. O ideal é que o produto seja usado diariamente.

A farmacêutica, Vanessa Colombo, aderiu ao su-
plemento quando completou 25 anos. Após um ano
e meio de uso ela já percebeu bons resultados. “É
bem nítido - já senti que minha pele ficou mais
firminha”, disse.

Consumo de colágeno registra alta na busca pelo corpo ideal

Divulgação
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Em São José dos Campos,
Uniodonto investe em inclusão digital

Uma parceria
entre a Uniodonto
de São José dos
Campos e escola
Star Bytes tornou
viabilidade um pro-
grama de inclusão
digital que já inte-
grou mais de 2 mil
pessoas na era di-
gital e esse mês
comemora o su-
cesso de um traba-
lho de quatro anos.

“A ideia partiu
de um propósito
em atender 50 adolescentes, filhos de garis da
Urbam de São José. Começamos com os adoles-
centes em maio de 2007. Já em 2010 resolvemos
ampliar o foco e atender toda a família. Hoje temos
pais e filhos estudando juntos”, disse a coordena-
dora do programa ‘Inclusão Digital’, Cristina Louren-
ço Santos.

O programa recebe por ano um investimento de
32 mil reais, com cursos de aprendizado em
Windows, Word, Excel, Power Point e ainda o uso
da internet em redes sociais e pesquisa. “Vimos que
em pouco tempo de aula os alunos já se sentem
satisfeitos e muito deles conseguem emprego por
ter melhor qualificação”, disse Cristina.

Exemplo disso é a família do gari Israel Nunes
da Cunha. Aos 48 anos ele nunca teve a oportunida-

de de navegar na
internet e jamais
pensou que um dia
faria as planilhas do
orçamento familiar
em um programa
Excel. Hoje Israel é
um dos alunos que
participa das aulas
de capacitação e
se orgulha de seus
novos conheci-
mentos. “Eu acon-
selho todos os
meus colegas a
aproveitar as novas

chances, porque não é sempre que aparece uma
oportunidade como essa. O curso veio em boa hora”,
disse Israel Nunes, que frequenta as aulas ao lado
do filho Julio.

Futuro
De olho no mundo da tecnologia, Jorgeli Antônio

Malaquia, de 16 anos, acaba de se formar no curso
de inclusão, e já sabe qual será sua formação na
faculdade. “ Hoje penso em fazer engenharia eletrô-
nica, quero saber mais sobre tecnologia. Depois do
curso, não consigo mais ficar sem o computador.
Meu irmão até comprou um que hoje serve para toda
a família. Muda muito a vida da gente. Já fiz várias
pesquisas pra escola, já montei trabalhos até com
fotos e fiz novos amigos, é como se eu hoje fizesse
parte do mundo”, disse Malaquia.

Alunos durante curso de inclusão digital em São José dos Campos

Divulgação

Destaque Comercial

Imobiliária Derrico amplia espaço de atendimento
Com o objetivo de promover

mais qualidade de atendimento
para seus clientes e melhores con-
dições de trabalho para seus fun-
cionários, a Imobiliária Derrico ini-
ciou o ano de 2011, com a amplia-
ção do seu espaço de atendimen-
to e reforma de sua fachada. Ofe-
recendo aos seus clientes um aten-
dimento padronizado e com mais
produtividade, com a ajuda da
tecnologia.

A empresa fechou o ano de
2010, com um balanço geral positivo, participan-
do da divulgação e venda dos lotes do condo-
mínio de alto padrão, como o Moema em

Pindamonhangaba.
Há 36 anos no mercado imobili-

ário, Edson Derrico proprietário da
imobiliária fala da sua satisfação de
poder oferecer aos seus clientes
um atendimento padronizado que
gera fidelidade e abrange gera-
ções. E ainda ressalta a importân-
cia da atuação e colaboração de
seus funcionários para o cresci-
mento da empresa.

Um dos atuais projetos que vem
sendo executado com sucesso é

a parceria com a Spaço Imóveis e Sylvio de
Paula, no empreendimento de alto padrão do
condomínio Ouro Ville na cidade de Taubaté.

Divulgação

Johnson & Johnson concede licença maternidade de 180 dias
A Johnson & Johnson em São José dos Cam-

pos concede o benefício da extensão da licença-
maternidade para suas funcionárias que quiserem
aderir ao programa proposto pelo governo federal.
Desde o início do ano (fevereiro), caso a funcionária
deseje, a empresa passa a conceder 180 dias de
licença maternidade, com o objetivo de proporcio-
nar maior tranquilidade para a mãe e o bebê, em
seus primeiros meses de vida.

Maior e mais diversificada indústria de produtos
para a saúde no mundo, com foco na vida de mãe e
filho em sua companhia de produtos ao consumi-
dor, a Johnson & Johnson adere à legislação se-
guindo os preceitos de sua carta magna. “...Devemos

ter em mente maneiras de ajudar nossos empregados
a atender às suas responsabilidades familiares ...”. To-
das as funcionárias de suas três companhias no país
poderão ser beneficadas com a medida.

 A Lei federal
De acordo com a Lei nº 11.770/2008, fica criado

o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorroga-
ção de licença-maternidade mediante concessão de
incentivo fiscal. A pessoa jurídica tributada com base
no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em
cada período de apuração, o total da remuneração
integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias
de prorrogação de sua licença-maternidade, veda-
da a dedução como despesa operacional.

Parceria Sincovat e Senac
melhora o comércio da região

O Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista), em
parceria com o Senac, promoveu recentemente em
São Luiz do Paraitinga a palestra “A arte de encantar
o cliente”. O treinamento foi gratuito e teve por obje-
tivo discutir como encantar os clientes, por meio da
prática de ações que possam ajudar os comercian-
tes a superar a expectativa de seus consumidores,
criando vínculos de fidelidade e lealdade com eles.

A capacitação tem o apoio da Associação Co-
mercial de São Luiz do Paraitinga, e foi ministrada
pelo consultor do Senac, Carlos Eduardo Silva, for-
mado em publicidade pela Universidade de Taubaté,
especializado em Marketing de Serviços e Admi-
nistração de Marketing.

Durante o este primeiro semestre já ocorreram
três palestras gratuitas planejadas pelo Sincovat e
Senac. A primeira foi realizada em Ubatuba, com o
tema “Vitrinismo para o varejo de moda”; a segunda
foi na cidade de Taubaté, e discutiu as técnicas de
como falar bem com o cliente, e a terceira foi reali-
zada em Caçapava com o tema: “Desvendando o
comportamento do consumidor”.

ACI e Caixa assinam
acordo para beneficiar
empresas de São José

A ACI, Associação
Comercial e Industri-
al de São José dos
Campos, e a Caixa
Econômica Federal
assinaram recente-
mente Acordo de Co-
operação Técnica e
Financeira que ofere-
cerá pacote especial
de produtos e servi-
ços bancários para as
empresas associa-

das da entidade. O objetivo é proporcionar condi-
ções diferenciadas e estreitar o relacionamento com
as empresas de comércio, serviços e indústria as-
sociadas à ACI.

Participaram do ato a Superintendente Regional
em exercício, Kátia de Azevedo Secunho e o presi-
dente da ACI, Felipe Cury.

O Termo de Cooperação consiste na aplicação
de recursos de forma planejada com agilidade na
análise e aprovação do crédito. As empresas conta-
rão com o apoio técnico e financeiro da Caixa e o
acompanhamento será feito por meio da Superin-
tendência Regional do banco.

As condições especiais oferecidas pelo acordo
referem-se às taxas de juros, prazos de amortiza-
ção diferenciadas e competitivas. Os contratos se-
rão tratados e firmados individualmente e, dessa for-
ma, cada interessado terá acesso a produtos e li-
nhas de crédito que melhor se adaptem às necessi-
dades da empresa.

Cerca de 1.700 empresas de São José dos Cam-
pos serão beneficiadas com diferenciais na
contratação de produtos da Caixa, entre eles o aces-
so facilitado ao Finame/Bndes, com prazos e taxas
diferenciadas. Empréstimo para financiamento de
máquinas e equipamentos com prazo de 60 meses.
A Caixa oferece ainda financiamento de veículo desti-
nado às empresas de todos os portes, com taxas abai-
xo das praticadas no mercado e prazos especiais.

Divulgação

 Felipe Cury, presidente da ACI
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Boa Notícia

Sabesp retira toneladas de lixo das redes
de esgotos em São José dos Campos

A Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp) vem intensifi-
cando sua política de atuação a favor do meio
ambiente. Após retirar  mais de 4.600 tonela-
das de lixo lançadas indevidamente na rede
de esgotos de São José dos Campos em
2010, a empresa vem se destacando nesse
segmento.

A obstrução de redes acontece quando a
tubulação recebe, constantemente, material
sólido que provoca o entupimento das tubula-
ções. Os resíduos mais comuns encontrados
na tubulação são materiais plásticos diversos,
madeira, óleos de fritura e materiais metálicos.
Há, também, restos de comida, roupas, ga-
lhos, areia entre outros, que sobrecarregam o siste-
ma de gradeamento provocando algumas vezes
extravazamento.  O material é despejado de forma
irregular na rede, provocando o entupimento das tu-
bulações, danificando os equipamentos e causan-
do o extravasamento dos poços de visita e esta-

ções de bombeamento.
Em São José, onde as 64 estações de

bombeamento de esgotos, os 1.700 km de tubu-
lação e a estação de tratamento Lavapés, que
compõem o sistema de coleta e tratamento de
esgotos, são expressivamente afetados pelo lan-
çamento diário de lixo,
a Sabesp detecta uma
média de 860 obstru-
ções de redes por
mês, equivalente a
10.320 ocorrências ao
ano, com altíssimos
custos operacionais,
que poderiam estar
sendo destinados a
outras obras no muni-
cípio.

Quando ocorre um
entupimento é preciso
que haja o desloca-
mento de dois equipa-
mentos especiais. Um
equipamento, dotado
de sistema de
reservação de água à
mais de 50ºC e alta
pressão, para efetuar
a desobstrução da
rede e outro equipa-
mento, dotado de sis-
tema de sucção à vá-

cuo, para a remoção dos resíduos. Mas, boa
parte dos resíduos, que não permanecem nas
redes coletoras, vão parar nas estações
elevatórias e de tratamento. Nas estações, o
material sólido fica retido no tratamento preli-
minar, que consiste em sistemas de grades e
de remoção de areia. Posteriormente, os re-
síduos retidos são acondicionados em caçam-
bas e encaminhados ao aterro sanitário em
São José dos Campos.

A empresa, que já trabalha em ações
educativas junto aos estudantes que participam
de visitas e palestras, também deve iniciar uma
campanha publicitária, a fim de esclarecer a po-
pulação sobre a importância da utilização corre-

ta das redes de esgotos, além da regularização as
ligações de esgotos, de modo que as redes cole-
toras de esgotos passem a operar sem a interferên-
cia de águas de chuvas ou de lixo.

Colaboração Assessoria Imprensa Sabesp

Fotos Divulgação

Grande quantidade de lixo é despejada de forma
irregular na rede, ocasionando o entupimento das

tubulações e danificando os equipamentos dos poços
de visita e estações de bombeamento.



Centro empresarial localizado na entrada de Pinda está recebendo asfalto

Divulgação
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Distrito Empresarial Santa Rita 2 recebe
pavimentação asfáltica em Pinda

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai pavimen-
tar as ruas e avenidas do Distrito Empresarial Santa
Rita 2. Segundo a secretaria de Obras do município,
os serviços devem começar no início de julho e vão
beneficiar dezenas de empresas e seus respecti-
vos colaboradores.

O Santa Rita 2 é um complexo industrial particu-
lar, entretanto já consagrado como importante dis-
trito empresarial da cidade, pois reúne empresas
que estão em fase de instalação e outras que
estão chegando para gerar ainda mais empregos
no município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ál-
varo Staut Neto, ressaltou que a pavimentação das
ruas e avenidas será determinante para atração de

novos investimentos ao mu-
nicípio. “Temos modernas
leis de incentivo, facilidade
para escoar mercadorias,
mão-de-obra qualificada, fa-
culdade, pólo industrial diver-
sificado e ainda investimos
em infraestrutura. De manei-
ra resumida, somos uma ci-
dade bastante atrativa aos
empresários”.

O prefeito João Ribeiro afirmou que a Prefeitura
continuará trabalhando para oferecer condições às
empresas. “Temos que deixar a cidade em perfeito
estado para a população e para o investidor – que

traz indústrias e gera emprego e renda para Pinda.
Lideramos percentualmente a geração de empre-
gos e diversas empresas estão chegando ao muni-
cípio graças ao conjunto de características que pos-
suímos”, finalizou João Ribeiro.

Empresários da Adhemar de Barros preparam novidades para os consumidores
O núcleo de empresários da Avenida Adhemar

de Barros, em São José dos Campos, continua com
projetos para o desenvolvimento e crescimento do
corredor comercial. A novidade que está sendo pre-
parada para o segundo semestre deste ano é uma
campanha de vendas onde as lojas participantes do
Circuito Adhemar oferecerão descontos e brindes
para seus consumidores.

“Esta campanha é bastante positiva, cada deta-
lhe está sendo pensado e preparado de acordo com
os critérios previamente estabelecidos, como uma

avenida mais sustentável para a cidade” disse Mau-
rício Cury, coordenador do projeto Fala Empresário
da ACI.

Para o franqueado da loja Mundo Verde, Mario
Daher, o principal objetivo da campanha, que está
em fase de criação, é mostrar para população o mix
de serviços e lojas que existem na avenida, sem-
pre com muita qualidade e bons preços. “Temos
entretenimento e ótimas lojas. É extremamente agra-
dável passear e desfrutar de tudo que a avenida
oferece” disse Daher.

O Circuito Adhemar de Barros surgiu através do
projeto Fala Empresário, que foi implantado pela As-
sociação Comercial e Industrial de São José dos
Campos, com o objetivo de pesquisar sobre os prin-
cipais corredores comerciais da cidade, conhecen-
do mais efetivamente as dificuldades dos empresá-
rios locais e criando grupos de comerciantes. Atual-
mente 70 empresários participam deste circuito e
juntos eles já organizaram o Guia Adhemar, publica-
ção que foi distribuída entre a população da cidade
para divulgar os comércios da avenida.



Fotos:
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Lucas Lacaz Ruiz

Família Kobbaz e Miranda comemoram os primeiros movimentos do
empreendimento ecológico Vie Nouvelle Eco Residence, em Pindamonhangaba

Flash registrado durante cerimônia de anúncio dos investimentos de expansão da
Gerdau em Pindamonhangaba

Representantes da Prefeitura de Pinda, Senai e comércio de Moreira César no
lançamento dos serviços de SCPC no Distrito, em evento no recinto São Vito.
A arquiteta Ilda Menini e o apresentador Glauco, durante recente evento de

lançamento imobiliário em São José dos Campos.

Prefeito João Ribeiro e sra. Maria Angélica, Álvaro Staut e Myrian Alckmin em encontro
com o grupo Zodiac - presidente Julio Rodrigues Espósito, gerente geral Bruno
Chassot e diretor industrial da planta de Pindamonhangaba, Paulo Domingues

Junior, Diomar Galvão (Pinda Pneus) e Nilo (Restaurante Auguri) são só alegria com
o tricampeonato do Santos FC; o trio esteve no Pacaembu e conferiu a festa alvinegra.

O empresário Hélio (Thino Imóveis) e convidados curtem o Baile dos Namorados,
animado pelo conjunto Clave de Sol, na Ferroviária em Pinda.

Representantes da Gerdau, Prefeitura e imprensa durante ato de lançamento das obras
de ampliação da unidade em Pindamonhangaba

A arquiteta Ilda
Menini e o

apresentador
Glauco,

durante recente
evento de

lançamento
imobiliário em

São José dos
Campos

Casal Gislene e
Maradona em
recente evento
social flagrados
pela lente do
ValeEmpresarial



Página 16 Vale Empresarial

Gigante Química

BASF completa 100 anos no Brasil e conclui
fábrica de metilato de sódio em Guaratinguetá

A BASF, líder mundial na indústria química, completa 100 anos de Brasil e reforça a importância cada vez maior da América do Sul para seus negócios.
Parte dessa história e da expansão da empresa, está ligada diretamente a economia do Vale do Paraíba, através de sua planta em Guarantiguetá.

Parceria com ACIP leva Serviço de Proteção ao Crédito a Moreira César

Em 2011, a BASF comemora dois
grandes marcos. Um deles é a conclu-
são das obras de sua nova fábrica de
metilato de sódio em Guaratinguetá, sua
maior unidade produtiva na América do
Sul. A unidade terá uma capacidade de
produção anual de 60.000 toneladas e o
seu principal objetivo é abastecer o mer-
cado regional. É a segunda fábrica da
BASF para este produto, além da já exis-
tente em Ludwigshafen, Alemanha. 

O projeto envolverá  um investimento
de capital na casa de dois dígitos de mi-
lhões de euros e entrará em operação
no início de 2012. 

Metilato de sódio é  um catalisador
eficiente e confiável para a produção de
biodiesel, que se tornou uma alternativa
importante e em evolução para combus-
tíveis à base de diesel nos últimos anos. O biodiesel
cumpre com as exigências de fabricantes de moto-
res para combustíveis de alta qualidade.  

Outro anúncio feito pela empresa em março des-
se ano contempla um estudo de viabilidade para
avaliar as possibilidades técnicas, comerciais e eco-
nômicas de operar um Complexo de escala global no
Brasil, que inclui a produção de ácido acrílico, acrilato
de butila e polímeros superabsorventes (SAP). 

As decisões referentes às fábricas a serem
construídas e suas respectivas capacidades serão
tomadas após o estudo de viabilidade, cuja conclu-
são está planejada para 2011. Por meio dos investi-

mentos planejados, a BASF está focando num mer-
cado em franco crescimento na América do Sul, es-
pecialmente no Brasil. 

Complexo de Guará tem
novo Vice-Presidente

A BASF, anunciou recentemente alterações
organizacionais em sua área de Gestão do Comple-
xo Químico de Guaratinguetá, Serviços Técnicos e
Infra-estrutura na América do Sul. Willi Nass, 52 anos,
diretor do Complexo Químico de Guaratingutá des-
de 2009, assumiu a nova posição, passando a ser

Vice-Presidente do Complexo Químico
de Guaratinguetá, Serviços Técnicos e
Infra-estrutura para a América do Sul.

O executivo com formação em Enge-
nharia Química e pós-graduação em Ad-
ministração de Empresas acumula 26
anos de atuação no segmento químico,
e ingressou na BASF em 2000.

A divisão de Serviços Técnicos e
Infra-estrutura engloba as áreas de Enge-
nharia, Manutenção, Energias, Saúde,
Segurança, Meio Ambiente, Excelência
Operacional, Qualidade, Ativos Imobiliá-
rios e Legalização na América do Sul.

Esta estrutura vai ao encontro das
demandas atuais dentro da organização
na identificação de sinergias e conver-
gências no que tange ao fortalecimento
das áreas técnicas, assegurando desta

forma seus planos de crescimento na América do
Sul.

Outro ponto de destaque é a importância estraté-
gica do Complexo Químico de Guaratinguetá, que
hoje conta com 12 unidades e disponibiliza mais de
1500 produtos para as mais diversas aplicações,
atendendo às indústrias dos segmentos têxtil, pa-
pel, carpetes, couros, tintas, agricultura, plásticos,
estamparias, embalagens, automobilística, dentre
outras. O complexo possui capacidade de fabrica-
ção de mais de 295 mil toneladas anuais de produ-
tos e emprega cerca de 1700 colaboradores diretos
e prestadores de serviço.

Vista aérea da empresa Basf Guaratinguetá, maior unidade produtiva do grupo

Mauricio Simonetti

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a ACIP - Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba –  inaugurou neste mês
o Posto Avançado do SCPC - Serviço Central de
Proteção ao Crédito, que está funcionando na
subprefeitura de Moreira César.

“Os serviços vão ajudar muito o comércio e as

indústrias do distrito. Estas não vão precisar
mais vir até o centro de Pinda para fazer cur-
sos, consultar créditos entre outras funções”,
ressalta o diretor de Indústria, Comércio e Ser-
viços, Felipe César Filho. A solenidade acon-
teceu durante um café da manhã no Recinto São
Vito, que reuniu autoridades e associados da
Acip e Acimc – Associação Comercial e Indus-

trial de Moreira César.
Segundo o sub-pre-

feito Carlinhos Casé, a
abertura do Posto, mos-
tra a importância do dis-
trito de Moreira César
para o desenvolvimento

da cidade. “Essa parceria entre a Prefeitura, a Acip
e a Acimc, vai dar suporte ao grande desenvolvi-
mento do Distrito, com a expansão da Gerdau e
Novelis, e das implantações de novas empresas”.

O presidente da Acip, Jorge Ricardo Baruki Samahá
agradeceu a parceria da Prefeitura e da Acimc, para
que o Posto se tornasse realidade.  “Acreditamos que
o Distrito tem sido o carro-chefe pra o crescimento de
Pindamonhangaba”, afirma a vice-prefeita, Myriam
Alckmin, que também esteve presente.

“O Distrito está tendo a devida importância que
tem para o desenvolvimento do município.Todos na
Prefeitura estão empenhados nesta questão, princi-
palmente o prefeito João Ribeiro”, conclui o Secre-
tário de Desenvolvimento, Álvaro Staut Neto.

Eduardo e Casé (Subprefeitura), Célia e Álvaro (Desenvolvimento) e Roderley (Acip)

AgoraVale


