Chery chega à
região e é lançada
em Jacareí

Ladeira Miranda e
Casoi lançam Reserva
Anauá em Pinda
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Lucas Lacaz Ruiz

Obras do Shopping
e Gerdau devem
impulsionar
emprego em Pinda
Pindamonhangaba espera bater novos recordes durante o mês de agosto. Dois grandes empreendimentos vão movimentar a cidade, promovendo o início de obra.
A ampliação da Gerdau e o início da construção do novo shopping center devem confirmar a liderança da cidade na geração de
empregos da região.
Página 09
Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso em franca expansão
rumo à Via Dutra
Divulgação

Outback é novidade em
gastronomia em São José
Renata Vanzeli

Inaugurada no
Center Vale
Shopping, a
Outback traz
para o Vale do
Paraíba o
glamour de uma
requintada
gastronomia em
São José dos
Campos
Página 16

BASF anuncia
investimentos
em Guará
Guaratinguetá vive boa fase
em sua economia com a recente expansão nos investimentos
de sua maior geradora de impostos: complexo químico da
Basf.
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Santa Casa de Lorena é modelo em gestão administrativa
Divulgação

JL Recicla
Empresa especializada e referência
em serviços de locação de caminhão
guincho – munck e também em
transporte e remoção de máquinas
industriais atende pelo telefone

9774-1114 ou 3648-4250

O jornal ValeEmpresarial conferiu recentemente em Lorena, a visão empresarial e gestão de negócio executada com profissionalismo
por um grupo de empresários e executivos,
que conseguiram em 5 anos reestruturar a Santa
Casa de Misericórdia de Lorena. Reconhecida
como uma das mais bem equipada e administrada Santa Casa da região, o trabalho realizado em Lorena é visto hoje como referência para
a região.
Página 03
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Rua Pinheiro da Silva, 359 – Boa Vista
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Alexandre Pereira Costa – MTb 28.364
Francisco Gonçalves César
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Felipe César / Carlos Marcelo César
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:
Rildo Costa Nogueira
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Envie sua carta, artigo, opinião, crítica ou
sugestão para nossa redação através do e-mail:
contato@valeempresarial.com.br.
As colunas e artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião do jornal e seus autores
não mantêm vínculo empregatício com esta empresa.

(*) Márcia Regina Banov
Uma cena comum em nossa sociedade é aquela em que um cliente compra um produto, não gosta do produto
e deixa de comprá-lo. Raras são às
vezes em que o cliente retorna a loja
e diz os motivos pelos quais não o
compraria novamente. Se o retorno
fosse dado, o fabricante teria a oportunidade de rever o seu produto e
aprimorá-lo.
Não somos uma cultura que cultiva
o feedback (a prática de dar e receber
retornos), uma importante ferramenta na
redução de conflitos e melhorias no
ambiente de trabalho. O caso de uma médica, que
dividia seu consultório com profissionais de outras
especialidades, ilustra a importância desta ferramenta. Certa vez, a médica estava atendendo uma paciente quando detectou um problema da especialidade de seu colega que, por acaso, encontrava-se
disponível. Chamou o colega e pediu que ele a examinasse. Ele pediu os exames que a paciente havia feito. Quando a médica os entregou, de imediato ele elevou a voz e perguntou porque ela enviou a
paciente para aquele laboratório, o pior da região,
com seus resultados sempre duvidosos. Tal
questionamento foi feito na frente da paciente. O
colega fez o diagnóstico e voltou para a sua sala.
A médica passou o resto do dia remoendo a situação, como ele poderia ter dito que ela indicou
um péssimo laboratório na frente da cliente. Ao final
do expediente, não suportando a raiva, procurou o
colega e perguntou a ele porque a havia colocado
numa situação tão delicada. Ele respondeu: que situação? Após ela lembrá-lo da cena, ele pediu desculpas, pois não havia percebido o que tinha feito.
Está é uma situação comum em nossos relacionamentos. Muitas vezes falamos e nos comportamos
sem nos dar conta de que estamos ofendendo ou
magoando o outro, o que seria evitado se tivéssemos a prática do feedback. Se a médica não tivesse
procurado o colega para resolver a questão, prova-

Divulgação

velmente guardaria ressentimentos,
podendo até dissolver a sociedade.
Muitas sociedades não se dissolvem
por problemas de ordem econômica,
estrutural ou mercadológica, mas sim
por problemas de relacionamentos, a
maioria gerada pela ausência de
feedback adequado.
Se por um lado não damos
feedback, por outro notamos que muitas pessoas não estão dispostas a
recebê-lo. A ausência deste recurso
muitas vezes acontece porque não
aprendemos a usar estrategicamente

as palavras.
É conhecida a história de uma tradutora que foi
chamada para traduzir uma “bronca” que os gerentes da matriz, no exterior, vieram fazer aos colaboradores de sua filial no Brasil. Os gerentes diziam em
sua língua: “Estamos tendo problemas porque vocês
são preguiçosos, indolentes e não fazem o serviço
como deve ser feito. Estamos tendo o desperdício
de muitos materiais e perdendo muito dinheiro. Se
isto continuar, fecharemos esta filial e todos vão para
o “olho da rua”, que é o que vocês merecem!” A
tradutora fez a seguinte tradução: “Precisamos que
vocês prestem mais atenção ao seu trabalho,
estamos tendo muitos desperdícios que estão comprometendo nossas finanças. Vamos melhorar para
que a empresa diminua os seus gastos e os riscos
de nos demitir. Contamos com vocês!”. Ela deu o
mesmo “recado”, com outras palavras, evitando ressentimentos e conflitos.
As palavras e o modo de usá-las no contexto
organizacional podem estimular ou inibir o feedback.
Saber usá-las estrategicamente influi consideravelmente na carreira e no gerenciamento de pessoas.
Pesquisas apontam que quanto maior o repertório
de uma pessoa, mais estratégico é o uso das palavras e mais harmonia a pessoa leva ao ambiente de
trabalho, pois estimula as pessoas a darem e a receberem feedbacks.

MÁRCIA REGINA BANOV é psicóloga organizacional, professora universitária, profissional independente de treinamentos e palestras, autora dos livros “Psicologia no gerenciamento de pessoas” e
“Recrutamento, seleção e competências”, pela editora Atlas e co-autora do livro “Gestão de recursos
humanos”, pela editora Érica. Para maiores informações, acesse: www.marciabanov.com.br.
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A importância do feedback e a estratégia
das palavras no contexto organizacional
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O segundo semestre começou e as boas
notícias para a economia de nossa região continuam aquecendo nossos noticiários.
Recentemente pudemos conferir uma excelente notícia em Cruzeiro. Através de investimentos da indústria, foram aplicados mais de
R$ 12 milhões na inauguração da nova escola
do Sesi-SP no município. A cidade acabou de
ganhar dois novos Centros Educacionais (ensino fundamental e médio) que irão atender
mais de 5.000 alunos entre 6 e 15 anos. O anúncio contou com a presença do Presidente da
Fiesp, Paulo Skaf.
A cidade de Guaratinguetá também é outra
que apresenta boas notícias em sua política
econômica. Além da construção de uma unidade do Senai para a cidade, a administração
municipal vem esforçando-se para realizar uma
significativa mudança em sua legislação municipal para atração de empresas e de novos
investimentos. A modernização na legislação
visa beneficiar também as empresas que já
estão instaladas e há anos colaboram com o
desenvolvimento da cidade.
Em Pinda, os trabalhadores da Oversound
aprovaram em recente assembleia o valor da PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) para o ano
de 2011. Após negociação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba com a direção
da empresa, a PLR foi reajustada para o piso da
categoria. O valor corresponde a um aumento de
77% em relação ao ano passado, quando a PLR foi
implantada. O pagamento será feito em duas parcelas iguais, sendo uma em setembro e a outra em
janeiro de 2012.
Uma grande demonstração de diálogo do Sindicato e da Oversound, que atualmente emprega expressivos números: 115 funcionários na produção de eletroeletrônicos, especialmente altofalantes.
Significativos investimentos de grandes empresas como Cherry, em Jacareí; Embraer e
empresas do Cecompi, em São José dos Campos e Novelis e Gerdau, em Pindamonhangaba,
também prometem impulsionar a economia do
Vale do Paraíba.
Torçamos para que essa onda de boas notícias tome conta da nossa região por um bom
tempo e projete o nosso Cone Leste Paulista
cada vez mais a colaborar com o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.
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Lição de Vida

Visão empresarial revolucionou
Santa Casa de Lorena
Alexandre Pió
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A Câmara de Taubaté intermediou a realização
de convênio entre a Prefeitura e o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte) para realização de
curso de transporte de lixo urbano aos prestadores
de serviço da administração municipal. A parceria
foi fechada em reunião com a participação do presidente da Câmara, Jeferson Campos (PV); do chefe
da Escola Legislativa, Fábio Moutinho; do secretário de Serviços Público, Roberti Costa e da coordenadora de desenvolvimento do Sest/Senat, Mara
Alves. O curso de qualificação será oferecido aos
36 motoristas que trabalham na coleta de lixo, terá duração de 160 horas e deverá ser iniciado em agosto.
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Convênio Sest/Senat
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Política na região
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Visão empresarial e
o paciente e seus
gestão de negócio exeacompanhantes. A macutada
com
ternidade está bem insprofissionalismo. Com
talada em modernas
essa receita principal,
adaptações que tranqüiempresários e executilizam as mães e seus
vos de Lorena conseguirecém nascidos. O Cenram em 5 anos
tro Médico e Centro Cireestruturar a Santa
rúrgico da entidade são
Casa de Misericórdia de
de alto nível com atenLorena. Reconhecida
dimento quase 100%
como uma das mais
para os usuários do Sisbem equipada e admitema SUS. Todos os senistrada Santa Casa da
tores do hospital contam
Integrantes da equipe administrativa da Santa Casa
região, o trabalho realicom salas de emergênzado em Lorena é visto hoje como referência para a cia visando garantir o pronto atendimento para caregião.
sos mais complicados, que foram montados com
Ao assumir a missão, o grupo de empresários doações de empresas e empresários. O sistema
encontrou uma instituição sem nenhum crédito e em de laboratório da entidade é terceirizado e funciona
crise profunda a beira de fechar as portas. “As con- dentro da Santa Casa garantindo agilidade e econotas da instituição estavam bloqueadas, as dívidas mia.
de FGTS e INSS eram
B u s c a n d o
altíssimas e aos pouincrementar sua fonte
cos fomos realizando
de renda, os adminisações administrativas
tradores da instituição
como se a instituição
investiram em uma mofosse uma empresa
derna reforma para
nossa”, conta José Louatender os convênios
renço Junior, que fez
médicos. Outro beneparte do grupo de emfício implantado aos
presários que iniciou o
funcionários é o treinatrabalho.
mento, com realização
Ações como a vende cursos e palestras
da da folha de pagaatravés de vídeo conmento, renegociação
ferência que trazem
de
contratos,
significativa melhora no
parcelamento de imatendimento deste os
postos e contato com Quadros de campeões do esporte colaboram na recuperação do profissionais da saúde
empresários e deputaaté setores como
paciente nos quartos da Santa Casa
dos que viabilizaram
rouparia e portaria.
recursos financeiros foram algumas das ações im“Muitas dessas melhorias foram realizadas insplantadas pelo grupo.
piradas em modelo de gestão eficiente de Santa
O Jornal ValeEmpresarial visitou a instituição e Casa, como a de Pindamonhangaba, que foi a
impressionou-se com o trabalho realizado e a reali- primeira Santa Casa visitada pelos novos
dade que hoje a instituição vive. Alas abandonadas gestores”, testemunho o assessor James, que
sem condições de receber pacientes foram total- está com o grupo desde o início.
mente transformadas e hoje apresentam aspecto de
Para o gerente geral Fabretti, o trabalho é
um quarto de hotel de luxo com aparelho de TV LCD, recompensante, pois após anos a transformação
leitos decorados com imagens de atletas e espor- na instituição é visível. “A revolução administratitistas vitoriosos que venceram barreiras e supera- va foi tão grande que hoje estamos até em condiram obstáculos, causando um incentivo psicológico ções de assumir a administração do AME, que o
de grande valia na reabilitação do paciente.
Governo do Estado vai implantar em Lorena para
A instituição oferece hoje diversos leitos de UTI atender toda a nossa região. Isso é um orgulho
Neo Natal e Adulto, instaladas com total conforto para para nós”.
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A secretaria de Obras da Prefeitura de
Pindamonhangaba informou que o viaduto de acesso à região do bairro das Campinas deve ser finalizado em novembro desde ano. De acordo com o
secretário de Obras, Ricardo Amadei, nos próximos
30 dias serão afixadas as vigas do viaduto. Durante
a instalação das vigas, a rodovia presidente Dutra
será interditada. O prefeito João Ribeiro visitou as
obras recentemente com o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá e vereador Cal (PTB) e ficou satisfeito
com o andamento dessa grande conquista
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Viaduto em Pinda
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O deputado Padre Afonso anuncia novidades para
o Bom Prato de Taubaté. O programa poderá oferecer café da manhã a R$ 0,25 e passará de 1.200
para 1.500 refeições/dia, dependendo de acerto com
a Prefeitura. O acerto foi realizado em reunião com
o Secretario da pasta, Rodrigo Garcia com o deputado Afonso, acompanhado do bispo diocesano Dom
Carmo João Rhoden e do Padre Marlon Múcio, coordenador da Missão Sede Santos.
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Bom Prato com Café
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Santa Casa Pinda comemora 148 anos
Divulgação

Sob o comando do Provedor Engº Luiz
Carlos Loberto “Cacaio”, a Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba,
referência em alto nível e excelência
em atendimento hospitalar, completa
148 anos de existência. Confira na
próxima edição “Especial 148 anos”
que o jornal ValeEmpresarial trará em
comemoração à data.
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Fotos: Divulgação
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Carlos Alberto e João Luiz comandam a JL Recicla
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Frota que presta serviços às indústrias da região
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Rua São João Bosco, 198
Santana - Pindamonhangaba

Anuncie no ValeEmpresarial
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Autor: Itys Fides
Bueno de Toledo
Jr- Editora O&M
Itys Fides (Mogi
das Cruzes)
Neste livro o autor a importância e
os desdobramentos da cronoanálise
nas atividades industriais, abordando temas como definição de carga máquina e carga de mão de obra, definição e cálculo
de produtividade e eficiência, balanceamento de linhas, lay-out e outras metodologias de racionalização industrial.
Este livro não está disponível em livrarias, sendo comercializado diretamente pela Editora O&M Itys
Fide. A Gestão Smart tem a autorização e representação pata divulgar e distribuir este livro no Vale do
Paraíba.
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Cronoanálise
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Autor: Itys Fides Bueno de Toledo Jr- Editora
O&M Itys Fides (Mogi das Cruzes).
Neste livro o autor descreve a importância e
as etapas para realizar um estudo de cronoanálise
para determinar tempos-padrões de operações industriais, levando em consideração os ritmos dos
operadores e as condições ambientais e
ergonômicas.
As técnicas de cronoanálises foram aplicadas
para empresas multinacionais instaladas no Brasil
nas décadas de 60, 70 e 80 e partir destas datas
ficou um pouco esquecidos pelas empresas, que
estavam mais focadas nos downsizing e processos enxutos, porém nesta década voltou a ter
importância devido a concorrências globais e pela
necessidade das empresas em aumentar a produtividade.
Como as cronometragens estavam sendo mais
aplicadas nas empresas multinacionais, os conhecimentos e técnicas de cronometragens ficaram restritas a estas empresas, com poucas utilizações em
empresas nacionais e com poucos profissionais no
mercado e atualmente não existem livros que aborda e detalha as metodologias de cronoanálise nas
livrarias. Este livro do Itys Fides é um dos raros livros que aborda este assunto e não está disponível
em livrarias, sendo comercializado diretamente pela
Editora O&M Itys Fide.
A Gestão Smart tem a autorização e representação para divulgar e distribuir este livro no Vale do
Paraíba.
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Tempos e Métodos

JL Recicla é referência em
serviços de locação de caminhão munck
Localizada na região leste de
Pindamonhangaba, a JL Recicla é hoje
referência na cidade e região nos serviços de transporte e remoção de máquinas industriais, bem como no transporte
de resíduos e prestação de serviços com
caminhão guincho (muck). Prestes a completar 10 anos de atuação no mercado, a
empresa conta com 5 colaboradores e um
frota própria de veículos.
Sob o comando João Luiz Prolungatti,
a empresa teve início realizando serviços
de reciclagem de material plástico. Entretanto, em 2002, após adquirir o primeiro caminhão muck a JL iniciou-se no ramo
de prestação de serviços de aluguel para Vista aérea da empresa localizada na zona leste de Pindamonhangaba
indústrias e investiu nesse segmento com
tação em perfeito estado de regularidade, destacana aquisição de novas áreas para ampliação, consdo-se por apresentar alvará de funcionamento do
trução de galpão e aquisição de veículos como caCorpo de Bombeiro e Cetesb, autorização do
minhão guincho.
IBAMA, licença da Prefeitura Municipal, entre outros
Diferenciada pelo atendimento personalizado e
que garantem a destinação correta dos resíduos. Na
pelo preço justo na aquisição de material, a empreárea de reciclagem a empresa recolhe material plássa tem fechado contratos com diversas empresas e
tico, papelão, ferro e alumínio.
apresenta entre seus principais clientes as indústrias Pecval e Rogama, bem como Supermercado
JL Recicla atende à Avenida São Paulo,
Excelsior e Dokar Veículos.
Cidade Nova – Pinda/SP / Telefone: 9774-1114 ou
Qualidade Total
3648-4250 / Email: jlrecicla@yahoo.com.br.
A JL Recicla conta atualmente com sua documen-

○

Paulo Sumita, consultor da empresa
Gestão Smart, engenheiro com especialização em Gestão de
Projetos, certificado
pelo PMI, Pós Graduado em Gestão
Ambiental, MBA em
Gestão Estratégica de
Negócios, Auditor Líder de Qualidade e de
Meio Ambiente, atualmente prestando consultorias,
treinamentos e serviços em Sistema de Gestão e
Engenharia e recomenda os seguintes livros:
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TI & BPO
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TIVIT contratou mais de 900
no último trimestre em São José
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qualificada, excelentes instituições
A TIVIT, empresa líder em servide ensino, fácil acesso a diversas
ços integrados de Tecnologia e
BPO
(Business
Process
regiões e proximidade com os
grandes centros (São Paulo e Rio
Outsourcing) na América Latina, code Janeiro).
memorou a contratação de 938
Os interessados em trabalhar na
joseenses no início deste anos. O
empresa podem enviar currículo para
grupo se une a um total de 6 mil
selecao.saojose@tivit.com.br, fazer
colaboradores na unidade da emcadastro no site do PAT ou comparepresa na cidade. Com esse total, a
cer diretamente na unidade de São
unidade da TIVIT em São José dos
José dos Campos, entre 9h e 14h, de
Campos já se configura como uma
2ª a 6ª feira.
das maiores empregadoras da reDiretor
Marcello
Zappia
Sobre a TIVIT
gião, o que demonstra a preocupaA TIVIT, líder em serviços inteção da empresa em priorizar as adgrados de TI e BPO na América Latina, tem seu
missões na cidade em que está instalada.
“Nosso objetivo é gerar os empregos na portfólio organizado em três grandes áreas de
cidade em que estamos sediados. Com essa n e g ó c i o s : I n f r a e s t r u t u r a d e T I , S i s t e m a s
atitude, esperamos contribuir com o crescimen- Aplicativos e BPO. Atualmente, possui 19 unito econômico e social do município”, enfatizou dades, localizadas nas principais regiões do
Marcello Zappia, diretor de Desenvolvimento Brasil, e uma extensa infraestrutura que permiHumano e Organizacional da TIVIT. Atualmen- te escalabilidade, confiabilidade e segurança
te, São José conta com 627 mil habitantes, de da informação. A TIVIT faz a gestão de operações estratégicas e vitais para os negócios de seus
acordo com o Censo/2010.
O porte da operação da TIVIT no Vale do clientes, que incluem 300 das 500 maiores empreParaíba reflete a estratégia da companhia de sas brasileiras. A companhia presta serviços para
investir em localidades fora de São Paulo (ca- grandes bancos, seguradoras, empresas de cartões
pital), especialmente em cidades como São de crédito, indústrias de manufatura, concessiJosé dos Campos, que apresenta mão-de-obra onárias de serviços públicos e varejo.

Qualificação e Informação
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Sediada em Pindamonhangaba, a empresa
Proloja Vale, localizada na Incubadora de Empresas, realiza no próximo dia 03 de agosto, a
partir das 18h30, na Associação Comercial e
Industrial (ACIP), o Proloja Experience 2011. O
objetivo do evento é apresentar aos empresários e empreendedores de Pindamonhangaba
e região o que há de mais moderno em
tecnologia de automação comercial. Os convidados poderão ver vídeos e apresentações
sobre o tema e ter a oportunidade de acompanhar demonstrações dos produtos ligados a
automação comercial. A Proloja Vale é uma das
únicas empresas da região a oferecer este tipo
de produto e serviço. Para esta noite especial
os organizadores preparam duas novidades,
uma nova identidade visiual e o lançamento de
um novo produto, o Mini PC Proloja. Os interessados em participar do “Experience 2011”
devem ligar para: (12) 3648 5466.
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Automação Comercial
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As construtoras Marcondes César, Ladeira
Miranda e Reflora são atualmente responsáveis
pelos grandes investimentos no mercado imobiliário de Pindamonhangaba. Certamente são
responsáveis pela alta na geração de emprego na cidade, uma vez que o ramo da construção civil é hoje o mais forte da economia da
cidade.

○

Construtoras em alta
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Digno de louvor e destaque o trabalho do
empresário Cássio Farah vem executando a
frente da empresa Timeseg. Recentemente o
mesmo lançou na Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (ACIP) um moderno e diferenciado sistema de rastreamento de
veículos para uso de profissionais e empresas comerciais. Cacio Farah é engenheiro de
Segurança e de Telecomunicações e também
é Inspetor de Engenharia Elétrica do CREA-SP.
Vale a pena conhecer e conferir o trabalho de
alto nível realizado por essa empresa.
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TimeSeg
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A rádio Stereo Vale FM comemorou 34 anos
de atuação na região. Considerada a primeira
emissora de radiodifusão do Vale do Paraíba
a transmitir em FM e a primeira rádio com som
estéreo na região, a Stereo Vale foi incorporada ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, e
ganhou um novo estúdio novos equipamentos
de transmissão, fazendo da Stereo Vale a primeira emissora da América Latina com som
100% digital.
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34 anos no ar
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Empresas & Empresários
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Senac Guaratinguetá realiza curso
técnico em Informática para Internet
O Senac Guaratinguetá está com as inscrições
abertas para o curso Técnico em Informática para
Internet, novo título oferecido pela unidade com
início previsto para o dia 15 de agosto. O curso
vai ensinar o participante a planejar, criar, produzir e implementar aplicações de web, desenvolvendo páginas estáticas, dinâmicas e interativas.
Para participar é preciso possuir conhecimentos e habilidades nas operações do ambiente
Windows e no gerenciamento de arquivos como
criação de pastas e realização de cópias,
digitação, formatação de texto, manipulação e
formatação de planilha, montagem e apresentação de slides, gravação e impressão de arquivos e navegação na Internet.
Ao final do curso o profissional dessa área terá
os conhecimentos necessários para atuar em empresas de diferentes portes e até mesmo como
autônomo. Os interessados em obter mais informações sobre o curso e sobre as inscrições podem entrar em contato com a unidade do Senac

Guaratinguetá pelo telefone (12) 2131-6300 ou através do portal www.sp.senac.br/guaratingueta.
Sobre o Senac São Paulo
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 53 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.
SERVIÇO
Data: 15/8/11 a 14/3/2013, segundas as sextas-feiras
Horário: 9h00 às 12h00
Carga Horária: 1000 horas
Local: Senac Guaratinguetá
Endereço: Avenida Doutor João Baptista Rangel de
Camargo, nº 50 – Centro
Informações: (12) 2131-6300
www.sp.senac.br/guaratingueta

Ligue
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Canas receberá investimento
para instalação de usina termoelétrica
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Dois aspectos importantes para o desenvolvimento da sua carreira:
1. Por que a ATITUTE é tão importante?
Atletas e executivos bem-sucedidos sabem que
em condições normais de competição, manter uma
atitude positiva é como dispor de uma arma secreta
para determinar a vitória.
Você sabia que existem dois tipos de profissionais?
1. As que purificam: são aquelas que fazem tudo
a sua volta ficar melhor, acreditam que tudo dará
certo, não importa que tipo de atmosfera encontrem.
Elas ouvem as palavras tóxicas dos poluidores,
como os demais, mas as filtram antes de passar
adiante. O que lhes chega pode ser poluído e negativo, mas o que sai delas é fresco e límpido.
2. As que poluem: são como chaminés, soltando fumaça o tempo todo. Elas detestam céu limpo,
e não importa quão bom esteja o ar, encontram uma
maneira de fazer tudo ficar melancólico. Quando as
pessoas da organização inalam suas toxinas, adoecem gradativamente.
O efeito da atitude é crucial. Quando ela é negativa acabam por poluir o meio e tornar as pessoas
melancólicas, mas quanto positiva, ajuda a ampliar
suas possibilidades de sucesso.
2. Qual a diferença entre DESENVOLVER e equipar PESSOAS?
• Ao equipar pessoas, você lhes ensina como
fazer um trabalho. Se você mostra a alguém como
passar um fax ou escanear um documento, isso é
equipar. Se você ensina alguém a fazer uma venda,
isso é equipar. Se você treina as pessoas nos procedimentos do departamento, isso é equipar. Você
já deve dar treinamento ao seu pessoal para que
ele saiba fazer o trabalho. Equipar é obrigatório.
• O desenvolvimento é diferente. Ao desenvolver pessoas, você as está ajudando a melhorarem
como indivíduos. Você as está ajudando a adquirirem qualidades pessoas que irão beneficiá-las em
muitas áreas da vida, não só o trabalho. Quando você
ajuda alguém a cultivar disciplina ou uma atitude
positiva, isso é desenvolvimento. Quando você ensina alguém a gerenciar o tempo de modo mais eficiente ou melhorar suas habilidades pessoais, isso
é desenvolvimento.
Infelizmente muitos líderes não tem essa mentalidade de desenvolvimento. Eles esperam que seus
funcionários cuidem sozinhos de suas necessidades de desenvolvimento. O que não conseguem
perceber, no entanto, é que desenvolver trás lucros
mais altos do que equipar, porque ajuda a pessoa
como um todo e a leva a conquistar o sucesso e
consequentemente a aumentar o lucro da empresa.

○

○
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Uma comitiva da região, representada por autoridades do município de Canas e jornalistas da região,
esteve em Macaé-RJ, a 180 km do Rio de Janeiro. No local, todos puderam conhecer as instalações da
Usina Termoelétrica Norte Fluminense, instalada às margens da BR 101.
Fotos: AgoraVale
Os visitantes
Uma usina
foram
recesimilar na
pcionados pelo
região
diretor Philippe
Está tudo
Quenet, e ficaacertado para
ram a par do funque uma usina
cionamento da
termoelétrica, siusina, que gera
milar a de
energia elétrica
Macaé, seja insusando como
talada no municícombustível o
pio de Canas, no
gás natural da
Vale do Paraíba.
Bacia de CamÉ o Projeto Terpos. O grupo
mo São Paulo,
Electricité de
iniciativa do gruFrance (EDF)
po AES Brasil,
Comitiva da região é recepcionada em Macaé-RJ
tem 90% do conque já adquiriu
trole da empresa, e a sócia Petrobras detém os 10 área no município e tem seu projeto de impacto
% restantes.
ambiental aguardando o parecer da Ce.tesb
A UTE Norte Fluminense trabalha com quatro turMas o assunto virou tema de discussão no munibinas no sistema denominado ciclo fechado: Três cípio e nas localidades próximas, pela falta de maipara a queima do gás e uma quarta turbina para ores informações sobre o empreendimento. “Em
reaproveitar a água que refrigera as três primeiras, Canas, a grande maioria não sabe o que é uma planta
transformando vapor em eletricidade. Essa energia de uma usina termoelétrica. O que fizemos foi deadicional corresponde a 240 MW.
monstrar como a gente faz para minimizar o impacto
“Aqui são
ambiental
pessoas nor...esse impacto
mais que tentam
é muito controlatrabalhar... Eles
do, sujeito à
têm consciência,
regulações para
o conhecimento
assegurar para
de que o trabaque não haja nelho deles (openhum impacto
rários) é bom
sobre a saúde.
para o país. Não
”, disse o vicetem impacto nepresidente da
gativo assim
AES
Brasil,
como todos faOlivier Marlam.” disse o diquete.
retor.
Na próxima
A produção
sexta-feira (18),
Turbinas e chaminés: geração de eletricidade a partir do gás natural
da UTE NF tem
a partir das 18h,
um pico de produção de 780 MW. Toda a energia está prevista a realização de uma audiência pública
gerada é vendida para a Ligth, para abastecimento no Clube Comercial de Lorena, para debater a instados estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
lação da termoelétrica. Colaboração Ocimar Barbosa

Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no desenvolvimento do potencial
humano e um expert em desempenho de alto
nível. Palestrante em Vendas, 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”.

Audiência
vem sendo
realizada para
discussão da
implantação
desse projeto
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Lançamento

Reserva Anauá é nova aposta
da Ladeira Miranda e Casoi em Pindamonhangaba
Lançado como o primeiro empreendimento do Vale com certificação ambiental, a Reserva Anauá, em Pindamonhangaba
é a nova aposta no mercado imobiliário da região, fruto da parceria Construtora Ladeira Miranda e Casoi Desenvolvimento Imobiliário.
O nome Anauá é de origem tupi e significa árvore florida.
Divulgação
adequado dos resíduos, economia de água e ener- esse crescimento. Nossa meta é fazer investimengia, instalação de aquecimento solar e captação de tos que possam trazer benefícios para as gerações
futuras, cuidando do meio ambiente”, finaliza
águas pluviais para irrigação de jardins.
A previsão é que os imóveis tenham valorização
Outra grande vantagem do empreendimento é a
auditoria que professores da Fundação Vanzolini de 50% até a entrega das chaves. A expectativa é
realizarão em todas as fases de construção, avali- embasada no crescimento imobiliário da região. As
ando o desempenho do projeto com relação à casas térreas terão área de 86 m2, os sobrados com
sustentabilidade. O projeto prevê ainda rede de 85m2 e os apartamentos com mais de 50m2. O probaixa tensão subterrânea, dando um visual especial jeto ainda prevê um amplo salão para festas com
entrada independente para visitantes e uma comaos imóveis.
Segundo o proprietário da Casoi Desenvolvimen- pleta estrutura de lazer para seus moradores.
Divulgação
to Imobiliário, Hamilton de França Filho, o resultado
da união das duas empresas pode ser visto na
integração das equipes. “Parece que trabalhamos
Hamilton de França Filho e Cristiano Ladeira Miranda
juntos há muito tempo, tamanha é a sintonia das nosO Reserva Anauá é um condomínio que vair reu- sas equipes. Isso reflete num atendimento ainda
nir casas, sobrados e apartamentos num único am- melhor aos clientes”, comenta.
O diretor da Ladeira Miranda Engenharia e Consbiente, privilegiando itens que valorizem a qualidade de vida de quem escolher morar no local. O pro- trução, Cristiano Ladeira Miranda, falou sobre os injeto é o primeiro da região a ter o Processo Acqua, vestimentos feitos em Pindamonhangaba e a aposuma certificação criada com base em padrões euro- ta da empresa em preservar recursos ambientais –
peus que garantem alta qualidade ambiental do “Pindamonhangaba nos acolheu de forma muito caempreendimento. O projeto prevê direcionamento rinhosa. O poder público preparou a cidade para
Convidados no plantão de vendas

De olho no mercado automobilístico brasileiro
Chery lança nova unidade em Jacareí

Fotos Lucas Lacaz Ruiz

Pedra Fundamental foi lançada e a região recebe mais uma montadora automobilística

A montadora automobilística chinesa Chery lançou neste mês em Jacareí a sua primeira unidade
no Brasil. Com a presença do Presidente mundial
da empresa, Yin Tongyao; do governador do Estado Geraldo Alckmin e dos principais executivos da
companhia, a Chery lançou a pedra fundamental de
sua unidade. A montadora planeja faturar 4% do
mercado brasileiro num período de seis anos, mas
não deseja conquistar o mercado brasileiro com carro
popular, por isso, o primeiro modelo a ser fabricado
no país terá preço intermediário entre o seu popular
QQ e o Face, estimado em R$ 32 mil.

Lei de Zoneamento dimunui emprego na construção
civil em São José, acredita Sindicato da Construção
Ao contrário do aumento de emprego registrado
no setor da construção civil paulista, São José dos
Campos registrou queda na contratação deste setor
da economia. A contratação de mais 33,8 mil trabalhadores com carteira assinada elevou o nível de
emprego na construção civil brasileira. Nos cinco
primeiros meses de 2011, o setor contratou mais 159
mil trabalhadores, o que equivale a um aumento de
5,62%. É o que mostra a pesquisa mensal feita pelo
SindusCon-SP em parceria com a FGV.
No estado de São Paulo, a construção contratou
mais 5,6 mil trabalhadores em maio, o que elevou
para 40 mil o número das vagas criadas neste ano e
para 44,7 mil em 12 meses.
Somente na capital paulista, foram 22 mil contratados no ano, sendo 3.787 trabalhadores admitidos

“Os novos projetos precisaram passar por adapno mês de maio. Ao final dos primeiros cinco meses do ano, as construtoras paulistas já somavam tações. Outros ainda estão em fase de estudos e
788 mil empregados com carteira assinada no Esta- serão aprovados pouco a pouco”, explica.
Divulgação
do.
Segundo dados desta pesquisa, apenas duas
cidades apresentaram queda no índice de
contratações. Em Sorocaba, foram extintas 763 vagas e em São José dos Campos, foram fechados
237 postos de trabalho na construção civil.
O diretor da Regional São José dos Campos do
SindusCon-SP, José Roberto Alves, explica que esta
queda se deve a implementação da nova Lei de
Zoneamento do município. Segundo ele, cerca de
200 projetos aguardavam liberação para o início da
construção antes da nova Lei. Com ela, todos eles São José registra queda na geração
estão precisam ser revisados.
de empregos da construção civil
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Crescimento Econômico

Empregos: Pinda lidera criação de postos de trabalho
A publicação de julho do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) - órgão da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho –
colocou Pindamonhangaba novamente na ponta na geração de postos de trabalho na região.
Durante o mês de junho Pindamonhangaba apre- alta em junho com 0,61%, deixando a cidade com junho, a taxa de crescimento com carteira assinada
sentou variação positiva de 0,9%, elevando o acu- 5,87% em um ano; o caso de Jacareí é semelhante, evoluiu 11,93% e em 12 meses chega a quase 30%
mulado do ano para 5,78% e dos últimos 12 meses com 0,26% no mês e 6,81% no acumulado. Outros - nosso melhor desempenho na história da cidade.
para 7,12% - os maiores índices de toda a região.
municípios da região mantiveram a média, porém Isso é resultado de um conjunto de ações, as quais
São José dos Campos, por exemplo, obteve inferiores a Pindamonhangaba.
a Prefeitura faz seu trabalho de atração de investivariação negativa de 0,17% em junho e já acumula
Segundo o prefeito João Ribeiro (PPS), o setor mentos, promoção de cursos para geração de mãodesemprego de 1,24% ; Taubaté mostrou pequena de construção civil é um dos que mais cresce. “Em de-obra qualificada e incentivos”, concluiu.

Distritos Empresariais recebem melhorias
da Prefeitura de Pindamonhangaba

Akim/AgoraVale

ACIT realiza
programação de
palestas e cursos
em agosto
A Diretoria da ACIT – Associação Comercial e
Industrial de Taubaté programou para agosto
uma série de palestras e cursos com temas
interessantes e proveitosos para o público
comercial e empresarial. Confira:

Após preparar solo, Prefeitura inicia pavimentação no distrito empresarial Santa Rita 2

Para continuar atraindo empresas e elevando sua
geração de emprego, a Prefeitura de
Pindamonhangaba prossegue sua política de
melhorias em infraestrutura nos Distritos Empresariais da cidade.
Rotatória no Distrito Dutra
No Distrito Industrial Dutra a remoção dos postes
nas obras da rotatória da Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso finaliza as obras de melhoria no
acesso às indústrias. Além de construir a rotatória, a
Prefeitura fez um trabalho paisagístico no local para
deixar a região mais agradável, e ainda sinalizou a
área para evitar acidentes.
O prefeito João Ribeiro lembrou que a rotatória
faz parte dos planos de desenvolvimento da cidade
e que atende as reivindicações de empresários e
funcionários do Distrito Empresarial. “Eles vinham solicitando a rotatória para facilitar a travessia e evitar
acidentes. A Prefeitura levou o caso até o DER (ór-

gão responsável pelo via), que projetou a rotatória
e nos autorizou a iniciar a obra. Fico feliz com mais
esta intervenção positiva no trânsito e na segurança
da cidade”.
Asfalto no Santa Rita 2
Outra melhoria implantada é a pavimentação das
ruas e avenidas do Distrito Empresarial Santa Rita 2.
Os serviços vão beneficiar dezenas de empresas e,
principalmente, centenas de trabalhadores. O asfalto
colocado pela Prefeitura é por meio do Plano de Contribuição de Melhorias, onde as empresas irão pagar o
valor utilizado pela Prefeitura com as obras.
O Santa Rita 2 é um importante distrito 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,
Álvaro Staut Neto, ressaltou que a pavimentação das
ruas e avenidas será determinante para atração de
novos investimentos ao
município. “Temos modernas leis de incentivo,
facilidade para escoar
mercadorias, mão-deobra qualificada, faculdade, pólo industrial diversificado e ainda investimos em infraestrutura. De
maneira resumida, somos uma cidade bastante
atrativa aos empresários”.
Investimento da
prefeitura é realizado
através do plano de
contribuição de
melhorias

Palestra ACIT e SEBRAE sobre MEI (Micro
Empreendedor Individual) - O MEI apresenta algumas facilidades, como cobertura previdenciária,
contratação de um funcionário com menor custo,
isenção de taxas para o registro da empresa, ausência de burocracia, entre outros. Esta palestra
irá informar como o MEI funciona e como fazer para
se tornar um Micro Empreendedor Individual. O
curso acontecerá no dia 17 de agosto, às 14h.
Palestra ACIT e INSS sobre RH e INSS - Tudo
o que sua empresa precisa saber sobre: Auxílio
doença, auxílio acidente, salário maternidade – No
dia 24 de agosto, às 15h, a ACIT traz essa palestra,
que irá abordar assuntos como inscrição e filiação
ao regime previdenciário, qualidade de segurado
e carência, como também a conceituação do que
é e quem tem direito ao auxilio doença, auxilio acidente, auxilio reclusão, salário maternidade e salário-família e pensão por morte.
Palestra SEBRAE e ACIT sobre Administrando Estoques e Produtos Adequadamente - A
palestra abordará principalmente a questão do
planejamento do empresário, orientando sobre a
importância do empreendedor administrar de forma adequada seu estoque e os produtos da empresa. Ela acontece no dia 25 de agosto, às 14h30.
Cine Empresa ACIT e SEBRAE - Pequenas
Empresas que Fornecem para Grandes Empresas e Estrutura Logística – Uma ferramenta de
grande valia para o empresário, este Cine Empresa trará dois vídeos com temas requisitados
nas pesquisas da ACIT com os participantes dos
nossos cursos. O Cine Empresa será no dia 31
de agosto, às 15h.
Todos os cursos de agosto são gratuitos e acontecerão no auditório da ACIT, na Praça Monsenhor
Silva Barros, 57 (antiga Praça da Eletro). Para mais
informações, o telefone do Departamento de Cursos é o (12) 2125-8208. A programação de cursos
da ACIT pode ser acessada pelo site
www.taubate.com.br/acit/cursos.
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Pinda espera mais empregos em
agosto com obras da Gerdau e Shopping
Lucas Lacaz Ruiz

Recordista em geração
já estão contratadas”.
de postos de trabalhos
em 2011, segundo os daOutras empresas
O prefeito João Ribeidos
do
CAGED,
Pindamonhangaba espera
ro lembrou que Pindamonhangaba terá novas
bater novos recordes durante o mês de agosto.
empresas iniciando os
serviços a partir dos próDois grandes empreendimentos vão movimentar a
ximos
meses.
“A
Thermojet – que acelera
cidade, promovendo o iníos sérvios de manutenção
cio de obra para o próxiindustrial; a metalúrgica
mo mês.
Martifer; e a siderúrgica
Um dos investimentos
esperados é a obra de
GV. Serão grandes investimentos e que trarão miexpansão da Gerdau, que
deve investir aproximadalhares de empregos desde a fase de construção
mente R$ 650 milhões em
até a plena atividade.
Pindamonhangaba. Outro é
Pindamonhangaba vive
o começo dos trabalhos de
um grande momento na
fundação do primeiro
shopping do município – que
geração de postos de trabalho e de renda e a nosserá construído às margens
Vista aérea da av. Nossa Senhora do Bom Sucesso onde será implantado o Shopping Vale Verde
da avenida Nossa Senhora
sa tarefa de criar leis de
do Bom Sucesso. Com ambos os investimentos, o E x e c u t i v o v e m t r a b a l h a n d o m u i t o p a r a atração e viabilização de investimentos no muPindamonhangaba, que é a líder na geração de em- viabilizar. “No caso da Gerdau, havia várias ci- nicípio vai continuar. É importante frisar que o que
pregos na região, deve alavancar a criação de pos- dades interessadas e conseguimos provar que acontece Hoje é resultado de uma série de ações
a escolha de Pindamonhangaba seria a melhor que vem sendo executadas nos últimos anos,
tos de trabalho para mais de quatro mil vagas.
Para o secretário de Desenvolvimento Eco- opção. Sobre o shopping, que foi outra bata- como o plano diretor, as leis, a infraestrutura, a
nômico de Pindamonhangaba. Álvaro Staut lha da administração, viabilizamos tudo que foi busca por cursos de capacitação e formação proNeto, o investimento é oriundo de projetos que necessário e agora só depende das obras que fissional, dentre outros”, finalizou.

Arte Movelaria é destaque em ambientes planejados para Lorena e região
Fotos Alexandre Pió

Qualidade única é marca registrada da equipe
Arte Movelaria, referência em ambiente planejado

Localizada em Lorena, com serviços prestados
em ambiente planejado para toda a região e Estado, a Arte Movelaria é destaque em bom gosto e decoração do seu ambiente de trabalho,
de sua casa ou de seu espaço de lazer.
Com um diferencial interessante devido à sua
fabricação própria, agilidade e eficiência na en-

trega e instalação e com projetos ousados que garantem a satisfação de
seus clientes, a Arte Movelaria apresenta uma equipe especializada que
trabalha com agilidade e eficiência.
A empresa utiliza os melhores e
mais modernos materiais, revestimentos, acessórios e ferragens na fabricação de móveis planejados de alta qualidade. “Nosso trabalho consiste em
atuar como uma equipe treinada para
ser única no desenvolvimento de projetos
diferenciados, realizados em rigoroso e
Fachada da empresa localizada na entrada de Lorena
sustentável processo de fabricação”,
exigentes gostos e sentimentos de seus clienenfatizou o empresário José Lourenço Junior.
P a r a a f a b r i c a ç ã o d o s m ó v e i s , a A r t e tes.
A Arte Movelaria está localizada na Avenida PeiMovelaria utiliza MDF (médium density
fiberboard) com certificações como E1e FSC xoto de Castro, 1881 – Lorena (SP) e atende pelo
(o selo verde mais reconhecido em todo o mun- telefone (12) 3159-4500. Confira o site
do). A empresa desenvolve projetos únicos com www.artemovelaria.com.br e entre em contato tamcustos e prazos sob medida atendendo os mais bém pelo email artemovelaria@artemovelaria.com.br.
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BASF anuncia novos investimentos no Complexo
de Guaratinguetá, na comemoração do centenário
Em plena comemoração de 100 anos de presença no Brasil, a BASF anunciou recentemente em sua unidade de Guaratinguetá
os novos investimentos realizados em seu principal Complexo Químico da América do Sul, localizado em Guaratinguetá.
Com investimentos totais na ordem de •15 milhões, entre outros benefícios, a empresa otimiza o custo do vapor em até 15%, seu principal
insumo energético, por meio de gestão, investimentos e tecnologia no depósito vertical e na nova unidade de cogeração de energia.
Alexandre Pió

Participaram do evento Philipp
mitirão manter o foco estratégico
Rosendorfer, Vice-presidente de
nos tipos de plantações e
Desenvolvimento de Formulações
especificidades das localidades.
e Analítica de Proteção de Culti“Isso será possível graças à
vos; Alfred Hackenberger, Presitecnologia utilizada no laboratório.
dente da BASF para a América do
Os profissionais estarão aptos a
Sul; Leandro Martins, Diretor de
utilizar métodos e equipamentos
Pesquisa e Desenvolvimento
que simulam as condições do
(P&D) da Unidade de Proteção de
campo. Esse novo laboratório faz
Cultivos para a América Latina;
parte da implementação da estraVagner Correia, Diretor de Engetégia global da empresa em denharia, Manutenção, Energias e
senvolver produtos mais especíUtilidades para a América do Sul;
ficos.”, completa Martins.
Willi Nass, Vice-presidente do
Com pesquisas desenvolvidas
Complexo
Químico
de
nas áreas de formulação,
Guaratinguetá, Serviços Técnicos
tecnologia de aplicação e área
e Infraestrutura para a América do
analítica, o novo laboratório da
Executivos da empresa e prefeito em exercício durante ato de inauguração da Basf
Sul
e
autoridades
de
Unidade de Proteção de Cultivos
Guaratinguetá, como o prefeito em exercício na outros, aspectos ligados a ergonomia e quali- da BASF também emprega tecnologia de ponocasião Miguel Sampaio e vereadores do dade do ambiente de trabalho do colaborador ta. A estrutura implementada no Brasil é a mes(ex. janelas amplas, iluminação bem localiza- ma utilizada pelos laboratórios de aplicação
Legislativo.
da, altura dos mobiliários, espaço interno etc.). para produtos de proteção de cultivos na AleNovo depósito vertical:
Nova unidade de produção
tecnologia de ponta em logística
manha e Estados Unidos.
de vapor e cogeração de energia
Para alcançar bons resultados, além de geComposto por seis salas, o laboratório tamO novo sistema de geração de vapor do bém irá avaliar as formulações referentes à
rar benefícios para tornar ainda mais ágeis as
operações logísticas, a empresa lançou mão Complexo Químico de Guaratinguetá é dotado tecnologia de aplicação, otimização de liberade tecnologia de ponta para economia de re- de uma cogeração de energia e foi projetado ção e tratamento de sementes. Os procedimencursos. A iluminação nas áreas de picking (se- com a mais moderna tecnologia em termos de tos de simulação de condições de campo poparação e preparação de produtos) e áreas eficiência energética, segurança e ergonomia derão ser divididos em duas partes: modo de
externas do novo depósito vertical foi feita com operacional. O investimento trará benefícios a p l i c a ç ã o d o s p r o d u t o s e v e r i f i c a ç ã o d e
tecnologia LED, o que proporciona maior efici- econômicos, ambientais e sociais, pilares da performance. Isso deve gerar um produto meência e redução de até quatro vezes do con- sustentabilidade dos negócios da BASF.
lhor para o cliente. Atualmente estão sendo deAdicionalmente, a empresa realizou investi- senvolvidos cinco projetos, nas áreas de Trasumo de energia elétrica.
Também há um sistema de iluminação natu- mentos para a modernização com o uso de alta tamento de Sementes, Herbicidas, Inseticidas
ral em 10% da área de picking, tornando pos- tecnologia nas unidades de captação, tratamen- e Fungicidas.
sível apagar as luzes durante o período diurno to e distribuição de águas industriais e na
Outros investimentos
de operação do depósito. A área, terá um sis- s u b e s t a ç ã o d e e n e r g i a e l é t r i c a , q u e
Nos investimentos realizados, também estema de ventilação natural que garantirá aos fun- complementam a confiabilidade operacional no tão contemplados: automação no sistema de
cionários conforto térmico com eficiência de até Complexo Químico e o prepara para investi- captação, tratamento e distribuição de águas
mentos futuros.
12 trocas por hora.
usadas nos processos industriais, além da
Os trans-elevadores do novo depósito são Laboratório de Desenvolvimento de Formulações modernização da subestação de energia eléA BASF realiza também a expansão do La- trica na localidade.
dotados de sistemas KERS (Unidade de Energia Recuperativa), que economizam até 20% boratório de Desenvolvimento de Formulações
“Este conjunto de investimentos tem como
e Analítica de Proteção de Cultivos. Com o ob- foco assegurar ainda mais nossa disponibilide energia elétrica consumida pelo sistema.
A l é m d e c o n t a r c o m m a i o r e f i c i ê n c i a jetivo de desenvolver novos produtos mais es- dade operacional e a competitividade do Comenergética, o novo depósito permite um me- pecíficos às características de cada região agrí- plexo Químico. Contamos agora com um sistelhor aproveitamento da água em cerca de 70%. cola do país, o novo laboratório será respon- ma de gestão integrado, instalações modernas
Exemplo disso são as válvulas nos sanitários, sável pelo elo entre a área laboratorial de de- e utilização de alta tecnologia. Estes investicom sistema dual flush, e um sistema de cole- fensivos agrícolas e os testes realizados em mentos atestam o compromisso da empresa em
campo.
ta de águas pluviais.
crescer de forma sustentável, demonstrando
Para o diretor de Pesquisa e Desenvolvi- que é possível gerar benefícios econômicos
A BASF está desde o início do projeto com
foco nos pilares do LEED (Leadership in energy mento da Unidade de Proteção de Cultivos da com respeito socioambiental.” afirma o diretor
and environmental design - Liderança em ener- BASF para América Latina, Leandro Martins, as de Engenharia, Manutenção, Energia e Utilidagia e design ambiental) que envolvem, entre pesquisas realizadas no novo laboratório per- des para América do Sul, Vagner Correia.

Rua Gustavo de Godoy, 576, Centro
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SENAI Pinda e ACIP realizam curso de
Manipulador de Alimentos
A escola SENAI de Pindamonhangaba em parceria com a ACIP (Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba), vem realizando o curso de
Manipulador de Alimentos, destinado preferencialmente para empresas associadas a entidade
comerciária, com o objetivo formar profissionais capacitados para atuarem no ramo alimentício. Entre
as técnicas oferecidas está a ciência dos alimentos,
higiene, segurança dos alimentos e processos e

técnicas de preservação. Para o diretor da escola
SENAI Pindamonhangaba, Paulo Sergio Torino (foto),
este setor necessita de mão-de-obra especializada, e no Vale do Paraíba a demanda está aumentando. “É uma oportunidade única para quem quer se
qualificar e obter um certificado pela instituição SENAI.
A região está precisando de profissionais capacitados para atuarem neste setor”, afirma Torino.
No total são 20 vagas e o curso tem 180 horas,

no qual as aulas serão realizadas de três a
quatro dias da
semana, no
refeitório da
ACIP, das 14h
ás 17h.

Divulgação
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Feissecre aconteceu com 281 estandes
e recebe público de 12 mil visitantes
A Feissecre - Feira de Tecnologia Industrial - realizou sua 14ª edição em São José dos Campos. Estimado em mais de 12 mil, os visitantes puderam
conferir o potencial tecnológico das indústrias do Vale do Paraíba e o trabalho de capacitação da mão de obra especializada na região.
Fotos Lucas Lacaz Ruiz

Mais de 200 empresas apresentaram suas inovações na feira realizada em julho, no Parque Tecnológico, em São José dos Campos

Durante o evento, foram registrados os mais
recentes lançamentos de equipamentos para os
diversos segmentos da indústria nos setores
aeroespacial, automotivo, automação, informática,
ferramentaria industrial, logística, serviços para indústria, entre outros.
Segundo a organização da Feira, a consolidação da Feissecre como um evento de foco específico atrai, além de empresas de São José dos
Campos e do Vale do Paraíba, expositores de
outros Estados do país.
Este ano o evento contou com 280 estandes
de pequenas, médias e grandes empresas do
segmento industrial, até incubadoras tecnológicas.
“Com esta reunião de vários segmentos da ca-

deia produtiva nosso objetivo foi mostrar as atuais necessidades do mercado e apontar o caminho para que os expositores façam um intercâmbio para otimizar seu potencial econômico e humano”, afirmou a empresária Angela Grou, coordenadora da Feissecre, ao lado do também empresário Angel Guilem.
Em sua 14ª edição, a Feissecre registrou um
crescimento sustentado. Em 1998, ano em que
foi realizada a primeira edição, o evento contou
com 22 estandes apenas com expositores de São
José dos Campos. De 2006, ano em que passou
a ser realizada no Núcleo do Parque Tecnológico,
a 2010, o número de expositores cresceu mais
de 70%.O evento foi uma realização da Assecre

(Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas) e contou com o apoio da Prefeitura de São
José dos Campos, Sebrae, ACI, Ciesp e Parque
Tecnológico.
CECOMPI presente
O CECOMPI – Centro para Competitividade e
Inovação do Cone Leste Paulista participou de
mais uma edição da Feissecre com apresentações sobre as ações que o centro desenvolve
em prol dos empreendedores da região. Durante
a abertura oficial, o prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury, visitou o estande do CECOMPI,
quando conheceu alguns dos projetos das empresas do Cluster Aeroespacial, expostos na feira.

Destaque Industrial

Novelis ampliará para 80% o uso de alumínio
reciclado em suas operações de laminação até 2020
A Novelis, líder mundial em laminados e em Novelis está aumentando em 50 mil toneladas a ca- ções sustentáveis, ao mesmo tempo em que inreciclagem de alumínio, propõe uma meta global pacidade de sua unidade de reciclagem e na Coréia tensifica a parceria com seus clientes, tendo como
agressiva para garantir a longo prazo a do Sul a fábrica alcançará 220 mil toneladas em 2013. objetivo a criação de ligas de alumínio que atendem
sustentabilidade de seus negócios. A empresa auAo adotar essa estratégia, a companhia reduzirá suas necessidades de desempenho e
mentará para 80% a quantidade de metal reciclado sua dependência do alumínio primário. “Com maior sustentabilidade e permitam maior utilização do metal
em suas operações de laminação até 2020. Para uso do alumínio reciclado, teremos uma solução mais reciclado pós-consumo.
atingir essa meta a planta da empresa em competitiva para nossos negócios”, afirma AlexanAlém dos benefícios econômicos, essa ampliaPindamonhangaba tem papel de grande importân- dre Almeida, presidente da Novelis América do Sul. ção traz benefícios ambientais significativos. “Especia no planejamento da emrpesa.
A Novelis também está acelerando pesquisas e ramos remover dez milhões de toneladas de emisO novo compromisso de sustentabilidade da o desenvolvimento de novos produtos para aplica- sões de gases de efeito estufa por ano da cadeia
Lucas Lacaz Ruiz de valor dos produtos de alumínio”,
companhia exige a intensificação do
conta Alexandre.
foco na expansão do uso de materiais reciclados, aumentando a
Atualmente a Novelis é líder munreciclagem pós-consumo de produdial de reciclagem de latas de bebidas de alumínio, com cerca de 40
tos de alumínio e acelerando o desenvolvimento de novas ligas com
bilhões de unidades recicladas soalto teor de materiais reciclados.
mente no ano passado. Com esse
Para elevar de 34% a 80% a quanvolume a empresa conseguiu reduzir em mais de 530 mil toneladas o
tidade de metal reciclado em suas
operações, a Novelis está realizanuso do alumínio primário e evitou a
do expansões importantes de sua
emissão de cinco milhões de toneladas de gases de efeito estufa.
capacidade de reciclagem e refusão
ao redor do mundo. No continente
A empresa está formando um Conamericano, o investimento é da orselho Consultivo de Sustentabilidade
dem de US$ 15 milhões no Brasil,
independente, composto pelos princom a ampliação da capacidade da
cipais
especialistas
em
área
de
reciclagem
de
sustentabilidade e reciclagem de
Pindamonhangaba de 150 mil para
todo o mundo, para orientá-la a atingir suas metas e monitorar seu de200 mil toneladas por ano, que já está
em funcionamento. Na Alemanha, a
sempenho.
Expansão da Novelis segue a todo vapor na planta de Pindamonhangaba
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CIESP Regional: de olho nos contatos e captação
de crédito para geração de novos negócios
As diretorias regionais do CIESP vem
demonstrando grande atenção ao atendimento das empresas da região. Neste mês
de julho, dois eventos marcaram uma nova
onda de estímulo ao empreendedorismo
e ao fortalecimento das empresas nas cidades do Vale do Paraíba.
Recentemente 140 representantes de
empresas de médio e pequeno porte tiveram acesso a 28 grandes empresas por
meio da Segunda Rodada de Negócios do
Ciesp Regional Taubaté. O evento é realizado pelas Diretorias do Ciesp Taubaté,
São José dos Campos, Jacareí e Alto Tietê
em parceria com o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE).
Segundo informações oficiais do CIESP-SP, foram realizadas cerca de 1.500 reuniões num perío-

Diversas reuniões geraram um grande volume de negócios

Fotos: Bruno Moura/ Maia Comunicação

ticiparam de palestras durante a manhã e a
tarde puderam ter contato direto com entidades como Sesi, Senai, Ciesp, Fiesp,
CIEE, UNITAU, Cetesb, Sebrae, ACIT e Prefeitura Municipal de Taubaté para buscar informação de como aprimorar seus negócios.
Cinco bancos particulares (Santander,
Itaú, Caixa Econômica, Bradesco e Banco
do Brasil) e dois bancos de fomento (Nossa Caixa Desenvolvimento e BNDES) juntaram esforços por meio do Departamento
das Micro, Pequena e Média Indústria
(Dempi) da Fiesp para criar uma sala de
crédito, com linhas diferenciadas de finanAutoridades durante o lançamento da rodada de negócios
ciamentos para os empresários investirem
do de aproximadamente 5 horas. A intenção foi pro- em compra de máquinas e equipamentos, matéria
mover um primeiro contato para que os fornecedo- prima e incremento ao capital de giro.
res pudessem oferecer produtos e serviços de forma rápida, abrindo oportunidade de agendar reuniões posteriores com os compradores. A expectativa é que a Segunda Rodada de Negócios do Ciesp
Taubaté gere cerca de 2 milhões e meio em volume
de negócios.
Atendimento à pequena e média empresa
Outra ação do CIESP Taubaté na região foi o primeiro Atendimento para Micro, Pequenas e Médias
empresas. O evento aconteceu na Escola Senai Felix
Guisard e reuniu mais de 60 empresários. Eles parContato entre e empresa e fornecedores
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Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Empresário Rubinho Vilela (á direita) e equipe da imobiliária, animada
com a venda de inúmeros empreendimentos imobiliários da região

Prefeito Eduardo Cury (centro) em desccontraído bate-papo com Peter Rodenbeck
(Outuback Internacional), e Salim Maroun (presidente Outback Brasil)

Empresa SKI Travels realizou passeio cultural à capital paulista, levando público
de Pinda para participar da apresentação Mama Mia no Teatro Abril

Empresário Sérgio Louza e Gerson Brito (Dokar Veículos) com o professor Macaé
(Academia Oxy) no lançamento do Reserva Anauá

Baile dos Pais
Clave de Sol animou o
Baile dos Pais da
Associação Atlética
Ferroviária

Advogado
Daniel
Machado e o
empresário
Mauro
(Geralis
Seguros)

Dezenas de casais
participaram e
prestigiaram o evento

PA Amadei e
Adilson Alberto,
integrantes do
Clave de Sol

Carlos Miranda (o vigilante rodoviário), inspetor Helenio Romualdo Almeida que
assumiu o cargo de superintendente da 6ª Superintendência Regional da PRF de
São Paulo, a diretora geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal,
inspetora Maria Alice Nascimento Souza e o Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.
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Outback chega à região como nova opção
gastronômica no Center Vale, em São José
A região do Vale do Paraíba recebeu com grande festa o Outback Steakhouse, a nova opção gastronômica da região. A inauguração oficial do Outback
aconteceu no Piso Superior do CenterVale Shopping - Av. Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403 no Jardim Oswaldo Cruz.
Fotos: Renata Vanzeli

Conhecido por seus cortes de carnes esTão marcante quanto o sabor dos pratos,
peciais, a rede Outback Steakhouse já está
o Outback Steakhouse possui o chope servipresente em 30 endereços no Brasil, nas cido na medida certa, com destaque para a cadades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília,
neca congelada. Para os amantes de vinhos,
Porto Alegre, Niterói, Campinas, Goiânia, Belo
uma carta que inclui vinícolas brasileiras, arHorizonte, Salvador, Curitiba, Ribeirão Preto,
gentinas, chilenas e australianas.
Vitória e São José dos Campos.
O espaço físico do restaurante e a capaciNo mundo está presente em 22 países
dade de atendimento seguem os padrões da
entre Europa, Américas e Ásia. O primeiro
rede: a unidade de São José tem área de
restaurante no país foi inaugurado na Barra da
600 metros quadrados e possui capacidade
Tijuca, Rio de Janeiro, em 1997. O Outback
para até 240 lugares. Os itens de decoração
caiu no gosto do brasileiro graças à qualidatípicos australianos também são destaques
de, fartura e sabor marcante da culinária ofeque prometem agradar o público de São José
recida, somada à descontração no atendimendos Campos e região do Vale do Paraíba.
to e às instalações aconchegantes.
O Outback está localizado no Piso SuperiSobre a Casa
or do Center Vale Shopping - Av. Deputado
Todos os pratos e vários insumos que
Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo
Donos e presidentes do outback (da esquerda pra direita): Gilson Oliveiracompõem as receitas da casa – como as soCruz.
outback regional, Peter Rodenbeck- outuback internacional,
pas, os molhos, os croutons e o brownie – Luiz Fernando Miyamura- proprietário outback do centervale shopping e
Jantar Beneficente
são produzidos diariamente dentro do restauDemonstrando sua preocupação social, a
Salim Maroun-presidente outback Brasil
rante, utilizando ingredientes frescos, com
Outback
realizou em sua estréia na região um
de peixe, camarão, frango, carne suína, cordeiro,
100% de pureza e qualidade. Por isso o Outback é massas, sanduíches, sopas e saladas, com opção jantar beneficente para o Grupo de Apoio à Criança
reconhecido mundialmente por seus pratos com
de menu para crianças. Além disso, os aperitivos e com Câncer - GACC de São José dos Campos, que
sabores marcantes, que chamam a atenção pela sobremesas “comunitários” fazem parte do espírito arrecadou mais de R$ 26 mil.
apresentação visual e generosidade das porções.
O valor obtido com a venda de convites atingiu o
do restaurante.
O cardápio do Outback, inspirado na culinária
montante
de R$26.500, renda que foi integralmente
A Bloomin’ Onion®, cebola dourada original do
americana, inclui uma variedade de steaks, opções
Outback, é uma das marcas registradas e combina revertida para a instituição. Neste dia, todos os
com a Aussie Cheese Fries, bata- Outbackers, como são conhecidos os funcionários
tas fritas cobertas com uma combi- da rede, doaram o seu dia de trabalho para a entidanação de queijos e bacon picado de. Aproximadamente 250 pessoas estiveram pree servidas com o clássico molho sentes, entre autoridades, formadores de opinião,
Ranch. Ambas são destaque do empresários e representantes do GACC. Além de
Aussie-Tizers to Share, entradas contribuir com a causa, os participantes puderam
conhecer o cardápio diferenciado do restaurante lopara dividir.
As carnes, que dão nome à calizado no CenterVale Shopping.
Para fechar a noite, um leilão simbólico de uma
casa, são provenientes de raças
selecionadas e seguem uma sobremesa marcou a chegada do Outback a São
especificação internacional da rede, José dos Campos. Um casal de dermatologistas da
assegurando sua maciez, cidade, Monique Costa Mattos e Rogério Leone,
suculência e sabor. Vale experi- arrematou o prato pelo valor de R$1.500, renda que
mentar o The Outback Special®, também foi doada ao GACC.
corte de Sirloin (miolo da alcatra)
disponível nos tamanhos
225g ou 325g, temperado ao estilo Outback e
grelhado ao ponto que o
cliente escolher.
Entre os pratos favoritos dos apreciadores do
Outback, estão o Ribs On
The Barbie, a costela de
porco defumada, grelhada e regada com molho
barbecue e o Ribs and
Chicken Platter –
Drovers, uma generosa
porção de costeletas de
porco e peito de frango
grelhado, regados com
molho barbecue. Ambos
os pratos são servidos
com fritas e cinnamon
apples (maçã com canela).

