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Droga Raia inaugura sétima
unidade em São José dos Campos e
consolida posição no mercado

Pinda duplica avenidas
de acesso para acelerar
desenvolvimento

Novelis anuncia novo investimento
de US$ 32 milhões em Pinda

AlphaVille comercializou 900 lotes
e movimentou R$ 400 milhões

A Novelis anuncia um novo investi-
mento de US$ 32 milhões em seu proje-
to de expansão da capacidade de
reciclagem de alumínio em sua fábrica
em Pindamonhangaba. Este valor soma-
se aos US$ 300 milhões já anunciados
para a expansão da capacidade de
laminação da fábrica.              Página 07

Shoppings da região
investem milhões para
atrair consumidores

para compras de Natal
Chegada de Papai Noel, decorações

coloridas e ricas e prêmios valiosos...
Vale tudo para atrair os consumidores
para as compras de Natal. Confira as atra-
ções que alguns shoppings centers da
região apresentam.                Página 08

A AlphaVille
Urbanismo lançou

recentemente o
AlphaVille São

José dos Campos
e atingiu um feito
inédito: em ape-

nas 6 horas atingiu
a marca de 900

lotes negociados
com VGV (Valor

Geral de Vendas)
total de R$ 405

milhões alcança-
do. Página 16

Shopping Vale Verde
inicia fundação da obras

de suas instalações

Divulgação

Akim;/Agora Vale

Prosseguem em fase de fundação e estacas as
obras de construção do Shopping Vale Verde. Con-
fira nesta edição o andamento e perspectiva da obra
e também os motivos da demora no processo de
construção relatado pelo empresário responsável
pelo empreendimento, Carlos César Gomes André.

Página 13
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(*) Dalmir Sant’Anna

Vencer ou Perder:
o desafio de valorizar o trabalho em equipe

 Já fazia algum tempo, que eu
não assistia a um jogo de futebol
ao vivo. Chegando ao estádio, a
agitação da torcida, os gri tos e
aplausos transmitiam intensas emo-
ções. Sentado na arquibancada,
antes de iniciar o jogo, por alguns
momentos imaginei a relação exis-
tente entre um time de futebol e o
ambiente corporativo. Perceba nos
itens abaixo, algumas considera-
ções para contribuir com o clima
organizacional e valorizar o traba-
lho em equipe.

A entrada dos atletas no campo - Muita co-
memoração na entrada dos jogadores ao cam-
po, com faixas, papel picado, aplausos, buzi-
na e festa. Pare durante alguns segundos para
refletir, como seus funcionários são recebidos
na segunda-feira. O que você está fazendo para
inspirar e motivar um novo integrante da equi-
pe? O que você faz para comemorar o aniver-
sário de um funcionário?

Com base na minha experiência na área
comportamental, convido você a fazer um tes-
te que consiste em preparar uma recepção para
quem está voltando de férias. Transforme o
retorno ao trabalho em algo gratificante e esti-
mulante. Vamos tentar?

O momento  do go l  -  Rea lmente  é  a lgo
indescritível sentir a torcida no estádio levan-
tar eufórica ao comemorar um gol. O atleta pula
e grita com a torcida, celebrando sua compe-
tência. Um sinal de vitória que na vivência
operacional, muitas vezes é esquecida. Um
vendedor conquista uma meta e o gerente diz:
“Não fez mais que a obrigação”. Mas qual era

a obrigação da gerência? Quantas
vezes você reuniu a equipe para
comemorar uma vitória? Lembre
que a ausência de reconhecimen-
to  pode  ser  capaz  de  gera r
desmotivação e a falta de compro-
metimento.

Ataque e defesa permanente -
Quando sua equipe conquista um
triunfo, você também é uma pes-
soa v i tor iosa.  O ind iv idual ismo
cede espaço ao trabalho coletivo.
De que adianta contar com uma

equipe de vendas excelentes, se o setor de
logística apresenta resultados insatisfatórios?
Em uma escola não adianta dispor de exce-
lentes professores, se na secretaria o aluno
recebe um péssimo atendimento. O ataque é
importante para marcar gol, mas deve existir
uma defesa permanente para coibir a derrota.

Nenhuma torcida vai ao estádio para assis-
tir o time perder. Próximo ou distante, há al-
guém torcendo para você conquistar o melhor
posicionamento, receber o passe, dominar a
bola e marcar o gol da vitória. Transformar o
suor em troféu não é uma tarefa fácil. Muitas
pessoas pensam que é somente jogar e, es-
quecem a relevância do treinamento.

Ao término do jogo, os atletas precisam re-
ver seus pontos negativos e aprimorar os pon-
tos positivos. Isso somente é possível com trei-
namento,  d iá logo e t roca de exper iências.
Quando apresento palestra para empresários,
gosto de enfatizar que “vencer não é sorte.
Vencer é se comprometer com o sucesso que
você quer alcançar”. Qual é o resultado que
você deseja para você e sua equipe?

Divulgação

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 tem “Comprometimento como fator de

Diferenciação”. Visite o site: www.dalmir.com.br

Hora de Gastar
O mês de novembro é uma data importante

no calendário do comércio brasileiro.

É hora das empresas se prepararem. Co-
mércio estrutura-se. Os consumidores estão
chegando. As lojas decoradas com enfeites e
Papai Noel já estão prontas para receber um
público especial. Chegou a hora de gastar,
compras de Natal.

Entretanto é um momento que exigem muita
cautela, pesquisa e sensibilidade do consumi-
dor inteligente. Recentemente uma nova pes-
quisa da Associação Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT) apontou que o panorama eco-
nômico do consumo em Taubaté continua dan-
do indícios de desaceleração, apresentando
redução em outubro de 9,14% nas compras a
prazo, com cheque ou boleto.

Em comparação com o mesmo período de
2010, outubro deste ano apresentou uma redu-
ção de 10,43% no consumo a prazo. O acumu-
lado nos nove primeiros meses de 2011, em
comparação com o mesmo período do ano
anterior, já apresenta uma queda de 4,16%.

Além da diminuição no consumo geral, ou-
tros fatores que influenciam a constante queda
nas compras a prazo com boletos ou cheque
são o aumento progressivo do uso de cartão
de crédito pela nova classe média e a prefe-
rência sazonal pela compra a vista, motivada
pelo conservadorismo do consumidor em ad-
quirir novas dívidas.

Outra revelação importante desta pesequisa
foi a leve alta no número de inclusões de con-
sumidores endividados no Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC) com 1,79% de
acréscimo.

Portanto, esse estudo revelado pela ACIT
nos indica que a baixa no quadro de vendas a
prazo e a estabil idade no de inadimplência
condiz com a atual política econômica do país
para combater a crise internacional, que visa à
desaceleração do crescimento e queda na Taxa
Básica de Juros (Selic) para conter a inflação.

Portanto o momento exige bastante cautela
dos nossos consumidores.

Boas compras!!!
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Política na região

Empresas e área verde
 Foi sancionada

pelo prefeito de
Taubaté  a Lei Comple-
mentar nº 263, de auto-
ria do vereador
Henrique Nunes (PV),
que exige das empre-
sas beneficiadas pelo
Proinde (Programa Os-
tensivo de Incentivo ao
Desenvolvimento Eco-

nômico de Taubaté) o cronograma de implantação
de área verde no imóvel doado pelo município. De
acordo com a lei, a empresa deve destinar 20% do
imóvel para implantação de área verde, atendendo
legislação específica.

 

Ciclistas agradecem ao prefeito

A equipe de ciclismo de Pindamonhangaba,
que venceu a 8ª edição da Volta Ciclística do Es-
tado de São Paulo/Tour do Brasi l ,  com
67h49min17s, sendo 7min59s na frente da segun-
da colocada, agradeceu o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.Os vencedores estiveram pre-
sentes no gabinete do prefeito João Ribeiro, para
mostrar o troféu de melhor equipe e agradecer a
todo o apoio e por ele ter acreditado na equipe.
O Tour do Brasil de Ciclismo/Volta Ciclística do
Estado de SP é considerada hoje, a mais impor-
tante competição do Brasil, já que reúne todas as
principais equipes nacionais e internacionais. A
competição também conta pontos para o ranking
brasileiro de ciclismo e para o ranking América
Tour.

Guará apóia ACEG
A Prefeitura de Guaratinguetá entregou uma

subvenção de R$ 30 mil definida pelo prefeito
Junior Filippo e aprovada pela Câmara Municipal,
para a Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá (ACEG) aplicar nos enfeites de na-
talinos deste ano. Na oportunidade, o prefeito
Junior Filippo, seu vice Miguel Sampaio e a pre-
sidente da ACEG, Márcia Molina, concederam
entrevista à imprensa sobre os preparativos da
cidade para a Festas do Natal na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves e região central.

Divulgação

Divulgação

Pindamonhangaba quer implantar centro
de pesquisa e inovação tecnológica

Pindamonhangaba terá, em bre-
ve, uma Incubadora Tecnológica. O
projeto foi entregue recentemen-
te  ao  governador  Gera ldo
Alckmin pelo prefeito João Ri-
beiro, vice-prefeita e secretária
de  Re lações  Ins t i tuc iona is ,
Myriam Alckmin, e secretário de
Desenvolvimento Econômico, Ál-
varo Staut.

O projeto está registrado na
Rede Paulista de Incubadoras de
Empresas de Bases Tecnológicas
(RPITEC) e foi apresentado ao
governador para que ele possa
tomar conhecimento do mesmo
e apoiar a iniciativa. O espaço será um Centro
de Pesquisa de Tecnologia e Inovação de
Pindamonhangaba que abrigará sedes de em-
presas e instituições como: Ita, Unesp, Fatec,
Funvic, Faenquil, entre outras.

Este Centro de Pesquisa será desenvolvi-
do por meio de parcerias público-privadas, en-
volvendo instituições de ensino e pesquisa, as-
sociações industriais e comerciais.

A autoria do projeto é de Gutemberg Perei-
ra  Ramos,  com apo io  do  a rqu i te to  Jo rge
Samahá, da Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba (Acip), e da Construtora

Marcelo Guerrero. Ramos recebeu total apoio
do prefeito João Ribeiro e da vice-prefeita e se-
cretária de Relações Institucionais, Myriam Alckmin.

Ramos comenta que o projeto levou cerca
de um ano e meio para ser desenvolvido e du-
rante este período foram feitas várias visitas téc-
nicas aos Parques Tecnológicos de diversas ci-
dades para dar embasamento na implantação da In-
cubadora Tecnológica em Pindamonhangaba.

As obras para implantação deste projeto te-
rão início em 2012 e será instalada no Distrito
Industrial de Moreira César, próximo a Confab
Equipamentos.

Hospital Regional lançou revista com
trabalhos científicos e novas técnicas
em atendimento de saúde na região 

Projeto sobre o parque tecnológico foi entregue ao governador

Divulgação

Devolver a qualidade de vida aos pacientes: esse
é o principal objetivo dos profissionais de saúde.
Para isso fazem uso de novas técnicas, aplicam con-
ceitos e desafiam, até mesmo, diagnósticos tão com-
plexos. O resultado é a inovação.

A Revista do Hospital Regional do Vale do Paraíba
irá reunir esses casos de sucesso e será um norte
para especialistas de toda a região, com relatos,
fotos, referências e evolução de cada caso bem su-
cedido. A publicação também trará curiosidades e
orientações para aguns procedimentos e patologi-
as, oferecendo alternativas de tratamento.

O lançamento aconteceu no início do mês duran-
te evento no Salão Nobre do HR. Estiveram presen-
tes profissionais da área, representantes da Saúde
na região, autoridades e colaboradores da publica-
ção. Na ocasião também será lançada a segunda
edição do Guia do Residente de Cirurgia do HR,
que passou por revisão e é base de estudos para
médicos que atuam em todo o Vale do Paraíba.

Entre os trabalhos publicados na primeira edição

da Revista, está a Microcirurgia e os resultados com
pacientes de câncer e demais tumores na região da
cabeça e pescoço ou membros inferiores. Trata-se
de uma abordagem multiprofissional, que envolve a
Cirurgia Plástica Reparadora. O sucesso gira em tor-
no de 95%.

Os pacientes oncológicos dispoem de poucos
centros, a grande maioria em São Paulo, para a re-
construção das regiões afetadas pela doença. O
Hospital Regional aproximou essa realidade e traz,
através de seus especialistas, as técnicas necessá-
rias para melhorar essa qualidade de vida nos paci-
entes.

A microcirurgia permite a magnificação (geralmen-
te com uso de microscópio) nos procedimentos. Di-
ferente do enxerto, é realizado o auto-transplante de
pele, gordura, tendões e até ossos, levando em con-
sideração detalhes minuciosos, como as veias e
artérias.

A Revista do Hospital Regional terá uma tiragem
de 1.000 exemplares e será distribuída em Unida-
des Especializadas, órgãos de representação mé-
dica, hospitais e instituições de ensino em saúde na
região.

3645

2300

Ligue
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Alunos do Curso de Costura do Senai realizaram
1° Pinda Fashion Week

A Escola Senai Pindamonhangaba realizou
recentemente a  pr iemi ra  ed ição do P inda
Fashion Week, quando um público de mais de
1000 pessoas estiveram presentes no evento,
que  acon teceu  na  quadra  do  Ins t i tu to
Salesianos, e contou com um grande desfile
de modas com roupas confeccionadas pelos
alunos do curso de Costureiro Eclético dos
pólos de moda na cidade.

O desfile apresentou peças realizadas por
150 alunos do curso nos pólos de moda dos
bairros: Araretama, Beta, Pasin, Laerte Assun-
ção, Karina, e a unidade matriz da escola.  To-
das as roupas foram realizadas durante as au-
las, em trajes masculinos, femininos e infantil,
no modelo esportivo, social e informal.

O evento foi embalado também com apre-
sentações de dança, performances, e stands
voltados ao setor de moda. “O sucesso deste
evento se deve aos nossos professores, e prin-
cipalmente as alunas, que conseguiram apren-
der tudo na sala de aula, e por em prática seus
modelos. Parabenizo todas pela força de von-
tade, e serem as grandes modelos deste dia
tão importante”, destaca o diretor da escola
SENAI Pinda, Paulo Sergio Torino.

No final, o público pode participar de um sor-
teio com vários brindes, inclusive, uma máqui-
na de costura.

Curso técnico gratuito
A escola SENAI de Pindamonhangaba reali-

za no próximo dia 4 de dezembro a prova
de seleção para os alunos inscritos para o
Curso Técnico de  Eletroeletrônica. O cur-
so é gratuito e as aulas são realizadas no
período da tarde, com início no primeiro
semestre de 2012.  O curso tem duração
de dois anos e o aluno aprenderá funções
de manutenção, desenvolvimento e avalia-
ção de projetos, normas técnicas, além de
planejamento e desenvolvimento de equi-
pes de trabalho.

Outras informações pelo telefone (12)
3642-6207 ou na própr ia escola SENAI
Pinda, localizada à Av. Abel Corrêa Guima-
rães, 971 - Jardim Resende.

Diretor da escola, Paulo Sérgio Torino comemora o sucesso do curso de corte e costura

Associação Comercial de Ubatuba entrega
certificado de curso de formação para o emprego

Divulgação

Em cer imônia real izada no audi tór io da
Unitau, a Associação Comercial de Ubatuba fez
a entrega de certificados para 154 alunos que
participaram gratuitamente dos cursos do FOR-
MA - Programa de Formação para o Emprego
e Renda de Ubatuba.

Essa é uma iniciativa da Associação Comercial
de Ubatuba- ACIU em capacitar pessoas maiores de
17 anos no atendimento ao cliente, técnicas e práti-
cas em vendas e matemática básica.

Na cerimônia, compuseram a mesa diretora o
presidente da Associação Comercial de Ubatuba,
Ahmad Khalil Barakat, o vice-presidente da ACIU e
coordenador do FORMA, Alfredo Luiz Cunha Correa
Filho, o diretor da ACIU, Márcio Gonçalves Maciel, o
coordenador pedagógico professor mestre Léo
Reis, o supervisor do FORMA Mauricio de Queiróz

Benjamin e um dos facilitadores professor Carlos
Alberto Soares Abud.

O presidente da ACIU, Ahmad Khalil Barakat
destacou a importância em trazer novos inves-
timentos e empresas e a necessidade de ca-
pacitar profissionalmente as pessoas, para que
possam aproveitar as vagas hoje existentes e

as novas oportunidades  que pretendemos cri-
ar. “Todos nós que vivemos em Ubatuba sabe-
mos que a cidade precisa criar mais desen-
volvimento, mais empregos e oportunidades
para a população. Diversos setores da cidade
precisam avançar como o turismo, comércio,
indústria”, disse.

Dentre os participantes, Letícia Alves Albado
agradeceu a oportunidade que a ACIU está dan-
do com esses cursos e parabenizando a enti-
dade. “Fiz o curso de Matemática Básica. Gos-
taria de dizer que o facilitador Abud é um óti-
mo professor e que conquistou muitas pesso-
as que fizeram as aulas! Gostaria muito de con-
tinuar com os demais cursos. Parabéns por
essa conquista e iniciativa!”, disse Letícia em
uma publicação no Facebook da ACIU.

Desfile com alunas do curso do Senai

Divulgação
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Empresas & Empresários
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Dissídio Coletivo

Indústrias de Pinda injetaram
R$ 6,3 milhões na economia
com negociação de abono

Pela primeira vez, as negociações da Campa-
nha Salarial do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba garantiram a mais de 80% da
categoria valores além do
dissídio coletivo. Segundo levan-
tamento da direção do sindicato,
até o momento, o abono salarial
injetou R$ 6,3 milhões na econo-
mia do município.

A grande maioria dos acordos
de abono salarial teve pagamen-
to em parcela única dentro do
mês de outubro. Somente o pa-
gamento da Tenaris Confab inje-
tou no município R$ 2 milhões no
final de outubro.

Mais de 20 fábricas já estão
com acordos fechados, entre elas
Gerdau, Sobremetal,  Tecpar,
Tenaris Confab, Socotherm,
Novelis, Incomisa, entre outras.

Segundo o presidente do sindicato, Romeu
Marins, em algumas delas, ao invés do abono,
foi possível avançar no valor do aumento salarial

e chegou-se aos 11% de dissídio.
“Junto com as mobilizações em diversas fábri-

cas pela Campanha Salarial, a greve da Gerdau
aumentou o peso da nossa voz
na mesa de negociação. Isso é
representatividade. Agradeço a
toda a diretoria do sindicato que
tem se mostrado empenhada du-
rante toda a Campanha Salarial e
parabenizo os trabalhadores que
aderiram aos movimentos reali-
zados. A vitória é de vocês”, res-
saltou.

Negociações - Após a greve
da Gerdau, o Sindicato chegou
a protocolar alguns comunicados
de greve, mas apenas a entrega
do documento colaborou para
facilitar as negociações. Um dos
dirigentes sindicais que se des-
tacou nas negociações de abo-

no salarial foi Valdir Augusto, diretor de base da
Sobremetal e da subsede da CUT no Vale do
Paraíba.

Presidente do sindicato, Romeu
Martins, durante a primeira greve da

Gerdau no Brasil com 32 horas de
paralisação

Guilherme Moura

Rede Atacadista treina funcionários para
atendimento aos clientes no mês de dezembro

Unidade móvel do Sebrae-SP fez nova parada
na região e leva atendimento à empreendedores

As lojas Spani Atacadista estão finalizando
este mês mais um programa de treinamentos
oferecidos aos seus colaboradores com o ob-
jetivo de treiná-los para o atendimento ao cli-
ente, especialmente nesta época do ano.

O projeto ‘Trainee - Desenvolvendo Talen-
tos’ teve início no mês de março em todas as
lojas da Rede e está em sua fase final, forman-
do profissionais ainda mais capacitados.

Nes ta  ed ição  do  p ro je to ,  l íde res  e
supervisores foram treinados para identificar as
oportunidades de vendas que surgem em gran-

de número em dezembro, mês do Natal e Ano
Novo.

Cerca de 20 funcionários de cada loja pas-
saram por este treinamento, que foi dividido
em módulos com temas sobre Gestão de Pes-
soas, Gestão de Produtos e Preços, Gestão
de Mercado e Cliente, Gestão de Processos e
R esultados e Liderança.

A Rede Atacadista utiliza os treinamentos
como ferramenta de comunicação para qualifi-
car seus funcionários e promover o crescimento
do Grupo.

O Sebrae Mó-
ve l  es teve  p re -
sen te  no  in íc io
deste mês na loja
Spani Atacadista
de São José dos
Campos. Trata-se
de um veículo to-
ta lmente  cus to -
mizado que per-
mite a realização
de atendimentos
presenc ia is  de
forma ind iv idua l
ou coletivamente a empresários e futuros em-
preendedores.

O Sebrae Móvel é um canal de atendimento

do  Sebrae-SP
(Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro
e Pequenas Em-
presas)  que, des-
sa vez, estará à
d ispos ição  dos
clientes que pas-
sarem pelas lojas
da rede atacadis-
ta.   Todos pode-
rão ser atendidos
gratuitamente com
rapidez e conforto.

Abertura de negócios, linhas de crédito, benefícios,
planejamento e fluxo de caixa são apenas alguns
dos temas mais consultados pelo público.

Divulgação

Tim
No último trimestre, a TIM comercializou 3,2

milhões de aparelhos no Brasil. Deste total, os
aparelhos inteligentes representam mais de
71% das vendas contra 30% de um ano atrás.
A penetração de smartphones atingiu 20% da
base de usuários, contra 8% do terceiro trimes-
tre de 2010. Segundo dados da Anatel, somen-
te na região do DDD12, a TIM possui cerca de
59mil aparelhos intel igentes, que permitem
acessar a rede 3G. O bom desempenho se
deve à estratégia de internet para todos, que
incentiva o acesso à internet pelo celular.

Lar & Cia

A empresária Alessandra Brás (loja Lar & Cia)
recebeu recentemente em seu estabelecimen-
to a apresentadora do programa Sabor de Vida
(TV Aparecida) Bete Ribeiro. Foi uma tarde
bastante agradável.

Choperia do Fritz em Taubaté
A partir do dia 17 de novembro, uma das

cervejarias artesanais mais tradicionais do Bra-
si l ,  a Choperia do Fritz, abre as portas em
Taubaté, sendo mais uma opção para as  pes-
soas que apreciam um bom chope. Com gran-
de knowhow na fabricação de chopes e cerve-
jas, somados à artes da culinária típica da Ale-
manha, a casa de Taubaté irá contar com uma
mini-fábrica de chope e oferecer artigos dife-
renciados, como a venda do produto em bar-
ris descartáveis de cinco litros e de souvenirs
da grife própria – camisetas, canecas, tulipas,
bonés. Além de Taubaté, a Choperia do Fritz
também está presente em Campinas, America-
na, São José dos Campos e Monte Verde, onde
também está instalada a cervejaria. Mais infor-
mações (12) 3629-3237.

Biomas Naturais
Recebemos o convite de Alexandre Almeida

(Biomas Naturais) para a participação no Café
Receptivo de Abertura do Curso de Observação
de Aves que aconteceu dia 12 de novembro na Chá-
cara Lamil (Ribeirão Grande) em Pinda.

Divulgação
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Crescimento Profissional
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Obras e Infra Estrutura

Duplicação de avenidas de acesso
pela Dutra e região leste contribuirá
para desenvolvimento de Pinda

Bagunça criativa...
Um estudo recente descobriu que dois terços

das pessoas se sentem culpadas ou envergonha-
das por serem desorganizadas. Apesar da pressão
comercial, cultural e religiosa há um grupo crescen-
te de pessoas que simplesmente não conseguem
ser organizadas.

E não é porque adorem a bagunça ou achem
que ela seja inspiradora ou libertadora. Essas pes-
soas estão simplesmente atoladas em seus obje-
tos e, decidiram que qualquer tentativa de arruma-
ção,  classificação e limpeza não vale a pena.

Menos de um em cada quatro pessoas arruma
sua cama como parte da rotina diária. Mais de um
em cada três deixam louças sujas na pia por mais
de um dia. Cerca de 15% deixam louças sujas no
escritório, na sala de estar ou no quarto durante mais
de um dia. Quando tiram a roupa a noite, quatro em
dez deixam-nas espalhadas pelo chão.

O especialista David Freedman diz que mesa
bagunçada está relacionada com sabedoria e que a
bagunça permite que as qualidades fundamentais
para a excelência floresçam como a improvisação,
flexibilidade e sorte de fazer descobertas felizes por
acaso.

Se Alexander Fleming não tivesse sido
desleixado o suficiente para deixar Placas de Petri
sujas em cima da mesa, ele nunca teria descoberto
a penicilina.

 O governador
do Estado de São
Paulo conf i rmou
os investimentos
para a duplicação
das duas pr inc i -
pais avenidas da
c idade em 2012
(Nossa Senhora
do Bom Sucesso
e Manoe l  César
Ribeiro).

O governador
Geraldo Alckmin,
em evento na ci-
dade ,  exp l i cou
que as duas dupli-
cações serão fei-
tas após entendi-
mento com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
De acordo com Alckmin, a primeira avenida a
ser duplicada será a Nossa Senhora do Bom
Sucesso. “Estamos para começar a licitação e
devemos iniciar a obra em noventa dias. Com
os trabalhos, a avenida ficará em perfeito esta-
do  para  a tender  as  necess idades  de
Pindamonhangaba, cidade que está em amplo
crescimento”.

O prefeito João Ribeiro relatou que a dupli-
cação é de extrema importância para o desen-
volvimento de Pindamonhangaba. “A Nossa
Senhora do Bom Sucesso está recebendo vá-
rios empreendimentos ao longo de sua exten-
são é a duplicação é a solução para o futuro
da cidade. Formalizamos o pedido e o gover-
nador nos atendeu”.

O p re fe i to  exp l i cou  que  a  á rea  a  ser
duplicada vai da entrada da cidade até às pro-
ximidades com o posto de gasolina e Super-
mercado Pão de Açúcar. “Será um grande avan-
ço para Pindamonhangaba e deixará o trânsito
mais seguro. Isso também é mais um grande
passo para continuarmos crescendo com qua-
lidade”.

Akim/AgoraVale

Acesso a Zona Leste e região industrial do Feital será beneficiado com as obras

Akim/AgoraVale

Principal avenida de acesso ao município será duplicada

Zona Leste
Alckmin e João Ribeiro ainda anunciaram a

duplicação da Rodovia Manoel César Ribeiro,
que liga o anel viário e região do Parque da
Cidade (Expovap) até às indústrias do Distrito
Fe i ta l  e  Zona  Les te .  “De  acordo  com o
cronograma do Estado, as obras devem come-
çar em 150 dias. Será um trabalho significativo
para o município, pois fará ligação do centro
com Cidade Nova e área industrial da cidade”.

Melhorias na Caio Gomes Figueiredo
O governador Geraldo Alckmin também co-

mentou sobre as obras de melhorias na rodo-
via Caio Gomes Figueiredo (Pinda/Piracuama).
Segundo o governador, a estrada aguarda a
finalização do projeto executivo. “Vamos licitar
a obra e melhorarmos as condições de tráfe-
go”.

O prefeito João Ribeiro contou que rodovia
Caio Gomes Figueiredo será alargada em al-
guns pontos, além de receber recapeamento
e  nova  s ina l i zação .  “As  á reas  ru ra is  de
Pindamonhangaba são muito povoadas e, além
disso, nos últimos anos as pessoas estão cons-
truindo muitos sítios e chácaras – o que deixou o

local com muito mo-
vimento”,

Outro ponto
lembrado por João
Ribeiro foi o turis-
mo. “A Caio Gomes
faz a l igação do
centro com o
Piracuama, além
de possuir ligação
para o entronca-
mento do Ribeirão
Grande. Nos finais
de semana, o mo-
vimento aumenta
muito e devemos
oferecer condições
de tráfego e de se-
gurança para milha-
res de pessoas”.

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”.

Divulgação
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Crescimento Industrial

Novelis anuncia novo investimento de
US$ 32 milhões na fábrica de Pindamonhangaba

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumí-nio anuncia um novo investimento de US$ 32 milhões
em seu projeto de expansão da capacidade de reciclagem de alumínio em sua fábrica em Pindamonhangaba.

Este valor soma-se aos US$ 300 mi-
lhões já anunciados para a expansão da
capacidade de laminação da fábrica, em
2010, e aos outros US$ 30 milhões aplica-
dos nos últimos dois anos na ampliação
da capacidade de reciclagem e na implan-
tação de seis centros de coleta.

No total são mais de US$ 360 milhões
em duas grandes iniciativas estratégicas
para a Novelis: expandir a nossa capaci-
dade de produção em mercados emergen-
tes e reduzir a emissão de CO2, por meio
do crescimento das atividades de
reciclagem, explicou Phil Martens, presi-
dente e CEO da Novelis Inc.

“Recentemente, estabelecemos uma
meta ambiciosa, a de aumentar o percentual
de material reciclado nos nossos produtos
de 34% para 80% até 2020”, diz Martens.
Investimentos como este são uma parte importante
do nosso plano para chegar lá”, completa.

A expansão anunciada em novembroe incluirá
uma linha de reciclagem com tecnologia de última
geração que praticamente dobrará a capacidade da
planta de 200 mil toneladas/ano para 390 mil tonela-
das/ano. A nova linha, programada para entrar em
operação no final de 2013, ajudará a garantir o forne-
cimento de metal para os laminadores da planta,
reduzindo custos operacionais e gerando benefí-cios
ambientais. A reciclagem de alumínio utiliza apenas
5% de energia necessária para produzir uma tonela-
da de alumínio primário.

“A Novelis tem uma longa e bem-sucedida histó-
ria no Brasil e esses investimentos são mais uma
evidência do nosso compromisso em fortalecer nos-

sa liderança de mercado no continente”, afirma Mar-
co Palmieri, presidente da Novelis América do Sul.

Sobre a Novelis
A Novelis é líder global em laminados e

reciclagem de alumínio. Está presente em 11 paí-ses
com 30 instalações operacionais, conta com 11 mil pro-
fissionais e receita de US$ 10,6 bilhões no ano fiscal
de 2011 (abril de 2010 a março de 2011). No Brasil sua
principal atividade é a laminação, com unidades em
Pindamonhangaba e Santo André (SP), mas também
produz alumínio primário em Ouro Preto (MG) e tem o
maior centro de reciclagem da América do Sul.

A empresa preocupa-se com a disponibilidade
de energia para sua atividade e possui nove cen-
trais hidrelétricas, todas em Minas Gerais, que pro-
duzem 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.

Investimentos
Recentemente, Pinda anunciou a insta-

lação da GV do Brasil – siderúrgica mexi-
cana, além da Martifer (metalúrgica portu-
guesa), Thermojet (aceleração de proces-
sos industriais), construção de shopping,
além da expansão da Gerdau (R$ 850 mi-
lhões) e ampliação da própria Novelis.

O prefeito João Ribeiro atribuiu a ação
da Novelis a diversos fatores, como “o Pla-
no Diretor; as modernas leis de incentivos;
o grande momento econômico de

Pindamonhangaba – município que apresentou mai-
or crescimento na arrecadação de ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços); ser
líder no quadro anual de geração de empregos no
Caged (Cadastro de Empregados e Desempregos
do Estado de São Paulo); e possuir ótimos dados
de qualidade de vida, de acordo com avaliação de
institutos renomados de pesquisa”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Statut Neto, lembrou que o polo industrial
consolidado e diversificado e a parceria da Prefeitu-
ra com diversas instituições fortalece
Pindamonhangaba a cada dia. “Oferecemos condi-
ções para que as companhias exerçam suas ativi-
dades com agilidade, qualidade, sustentabilidade e
que tenham muito sucesso em seus negócios”.

ISO 21500: Norma Internacional para Gestão de Projetos
Uma nova norma internacional esta sendo elabo-

rada pela ISO ( The International Organization of
Standardization), sediada em Genebra (Suíça), que
trata da Gestão de Projetos: ISO 21500.

Esta norma está sendo elaborada pelo comitê
ISO/PC 236, secretariada pelos Estados Unidos e
com 23 países como membros participantes e tem
previsão de ser aprovada e publicada em Agosto
de 2012. O Brasil participa deste comitê através da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Esta nova norma vai definir um padrão internacio-
nal para as práticas e definições de gerenciamento
de projeto para contribuir com o sucesso dos proje-
tos.

PMI (Project Management Institute), uma organi-
zação sem fins lucrativos, dissemina e divulga prati-
cas de gestão de projeto à vários anos e a publica-
ção Guia PMBOK (Project Management Body of
Knowlodge) na sua quarta edição tem sido uma re-
ferência para gerenciamento de projetos. A publica-
ção da ISO 21500 e a disseminação das praticas de
gestão de projeto através do PMI vai trazer mais
enfoque e importância a Gerenciamento de Projeto.

Falando em projetos, o que é isto afinal? Proje-
to, segundo dicionário Aurerio é um empreendimento
a ser realizado dentro de um esquema. O PMI, atra-
vés do PMBOK vai mais além: “Um projeto é um

pansão imobiliária, ampliação e instalação de novas
indústrias que vão demandar muitos projetos. Po-
demos ainda citar a expansão no setor automobilís-
tico, com instalação de novas marcas de veículos e
dos novos lançamentos de veículos no país, que
também vai movimentar muitos projetos nas
montadoras e nas suas cadeias de fornecedores. O
setor de agronegócio, um dos carros-chefes da eco-
nomia e onde também existem muitos projetos.

A chegada da ISO 21500 vai dar mais enfoque e
importância à Gestão de Projeto e também vai abrir
novos campos para consultoria e treinamento, po-
rém é preciso ter cautela nas ofertas de consultoria
e treinamento da ISO 21500 porque a norma em si
traz apenas diretrizes para Gestão de Projeto. O

detalhamento e as prá-
ticas de gestão estão
nas mãos de Gerentes
de Projetos experien-
tes e preferencialmen-
te certificados como
gestor PMP (Project
M a n a g e m e n t
Professional) pelo PMI.

 

 Paulo Sumita, MBA,
PMP - Consultor da
Gestão Smart

Empresa realiza terceiro anúncio consecutivo de novos investimentos

Divulgação

esforço temporário para criar um produto, serviço
ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária
indica um início e um término definidos”.

Projetos existem desde a antiguidade. Alguns
ainda podemos testemunhar como as Pirâmides do
Egito, Torre de Pisa, Muralhas da China, Coliseu de
Roma, etc. Todos estes projetos tinham alguma for-
ma de um líder de gerenciamento dentro das cir-
cunstâncias e recursos da época.

Os projetos nascem da necessidade ou de algu-
ma oportunidade de negócio ou de melhoria e o
cenário mundial atual é um campo fértil para
surgimento de projetos.

O Brasil é o país onde oportunidades de projeto
são ilimitados, citando, por exemplo, na área de
engenharia civil, diante dos eventos como Copa do
Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, pré-sal, ex-

Divulgação
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Decorado, Taubaté Shopping recebe o Papai Noel dia 20

Shoppings da região investem milhões
em decoração e campanha de Natal

Com investimentos de milhões de reais, shoppings centers da região investem pesado para atrair consumidores com decorações riquíssimas e sorteio de TV
Led 40 polegadas e veículo 0 km. O jornal ValeEmpresarial confere a programação dos maiores centros de compra de Taubaté e São José dos Campos.

Center Vale Shopping sorteia uma Mitsubishi para consumidores

O Taubaté Shopping apresentou no início
do mês a sua decoração natalina intitulada
“Fantasia de Natal”. Em uma superprodução
de 200m² trará, em meio a pinheiros e mais
de 20 mil mini-lâmpadas, duas caixas de pre-
sentes gigantes que guardam um mundo fan-
tástico a ser desvendado por adultos e crian-
ças. Além de músicas, luzes e cheiros, den-
tro dessas caixas o público vai passear e se
divertir e surpreender os clientes, com esta
proposta interativa e 100% lúdica, onde mú-
sica, luzes e até cheirinhos especiais dão um
efeito fantástico.

Na praça de eventos, duas caixas de pre-
sentes gigantes estão ao redor de um gran-
de pinheiro decorado e muito iluminado. Em
uma das caixas um pequeno mundo fantásti-
co com uma bancada com brinquedos de
madeira, de lata, pintados, enfeites, bichi-
nhos, bonecas, objetos do Papai Noel e suas
ferramentas enfeitam o espaço. Na outra cai-
xa, a sala da Mamãe Noel, já está toda pre-
parada para que ela possa fazer seus quitutes
e com uma cadeira de balanço em frente a
uma aconchegante lareira, já pronta para o
merecido descanso do bom velhinho.

Neste ano, outras grandes atrações são o tren-
zinho, que permitirá um passeio encantado de
adultos e crianças, percorrendo todo o ambiente,
e as aventuras do Cine 5D, que exibe, pela primei-
ra vez às telas do país, a corrida do Papai Noel para
entregar os  presentes a tempo. Ao assistir, o públi-
co tem a sensação de estar dentro da história. A
sala fica em frente à Polishop, de 8 de novembro a
6 de janeiro e o ingresso custa R$10.

Chegada Papai Noel
O dia 20 de novembro marca a chegada do

Papai Noel, que chegará de helicóptero e perma-
necerá no shopping até o dia 24 de dezembro,
em sua poltrona localizada em frente à loja C&A,
para que as crianças possam tirar fotos e entregar
os seus pedidos de Natal. Os corredores e pra-
ças de alimentação também estão decorados.

Decoração externa
Além da fachada com estrelas gigantes e vari-

edade de luzes, a entrada do Taubaté Shopping

apresenta, neste ano, uma árvore de 12
metros de altura, localizada próximo às can-
celas e com uma iluminação especial com
mangueira de luz, mais 250 strobos e seis
refletores HQI azuis que, com várias estre-
las ao redor de todo o sho pping, comple-
tam o clima natalino.

Prêmios
Outro bom motivo para os consumidores vi-

sitarem o shopping é o sorteio diário de uma
TV LED 40’’ 3D Samsung. A promoção aconte-
ce de 24 de novembro a 24 de dezembro e é
cumulativa. Cada R$200 em compras vale um
cupom para concorrer. No caso de pagamento
utilizando as máquinas da Cielo, para débito
ou crédito, o cliente terá o dobro de chances.
A campanha conta com a parceria da Cielo e
da Pasin Móveis. Os sorteios ocorrerão diaria-
mente de 1 a 24 de dezembro, sempre às 16h.

O CenterVale Shopping  reúne em decoração
tudo que há mais de encantado no Natal e
interativo, com o tema “Natal  Cheio de Surpresas”,
com o cenário da Loja Mágica do Noel. Além da
presença do Papai Noel, personagens como
duendes, soldadinho de chumbo e bailarina vão
interagir com o público. Os atores contarão uma
história natalina e em seguida conduzirão as pes-
soas pela Loja Mágica.

Na Loja Mágica do Noel algumas surpresas
acontecem assim que é acionando um botão, tudo
cria vida e vira diversão. No cenário há um espaço
com os brinquedos, há a cozinha da mamãe Noel,
há a mamãe Noel animatrônica que conversa com o
Noel, o bom velhinho terá a imagem projetada em
televisores que estarão ao longo da decoração.

Em outra parte do cenário, duendes preparam
os presentes para serem colocados no trenó do
Noel. Na parte externa o Noel de verdade recebe
as crianças que passam pelo shopping.

Enquanto o Noel não chega ao CenterVale
Shopping, foi montado um tapume interativo, no
local onde está sendo montada a decoração. As
pessoas que passam por lá, podem colar no ta-

pume um recado de agradecimento, pedido ou
mensagem. A ideia é fazer com que as pessoas
já entrem  no clima de natal.

Parada de Natal
Nos meses de novembro e dezembro, sempre

as terças-feiras, a partir das 19h, será realizada a
Parada de Natal. Os atores vestidos de duendes,
soldadinho de chumbo e bailarina interagem com
os consumidores pelos corredores do shopping,
fazendo brincadeiras com animação musical, a ideia
é contagiar as pessoas com o clima de Natal.

Campanha Promocional
O Natal Cheio de Surpresas do CenterVale

Shopping  vai presentear o consumidor com um lin-
do carro, o ASX da Mitsubishi. A campanha
promocional vai de 01 a 26 de dezembro e se dará
da seguinte forma:

A cada R$ 600 em compras com qualquer meio
de pagamento = 1 cupom, a cada R$ 600 em com-
pras com OuroCard = 3 cupons e a cada R$ 600 em
compras com OuroCard MasterCard = 4 cupons  e
um kit de chocolates da Cacau Show.

O CenterVale Shopping espera crescer 20% nas
vendas e que o fluxo de pessoas aumente em 15%
com relação ao mesmo período do ano passado. O
investimento de natal é de 500 milhões de reais.

Casa do Papai Noel: pronta para receber os visitantes

Decoração é o
grande
investimento do
Taubaté Shopping
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Sindicato inicia a campanha Natal Solidário 2011

Contratação em Dezembro

ACI divulga pesquisa de empregos temporários 2011

O Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba já iniciou a organi-
zação da campanha Natal
Solidário 2011. Alimentos não
perecíveis já podem ser en-
tregues na sede e na
subsede do sindicato.

As reuniões de organiza-
ção da campanha junto às en-
tidades sociais e voluntários
ocorrem às sextas-feiras de
novembro, sempre às 15h,
na sede do Sindicato.

A campanha, realizada
pelo sindicato em conjunto
com as entidades sociais da cidade, já tem dia
marcado. Será no domingo, dia 4 de dezembro,
quando serão percorridos bairros de Pinda para
arrecadação de alimentos.

Segundo o coordenador da campanha, Vicente
Caetano, o “Serrinha”, em 2010, a campanha en-

volveu mais de 100 pessoas.
“Ano passado ficamos surpresos com o resul-

tado da campanha e felizes por ter conseguido
ajudar 13 entidades sociais do nosso muncípio.
Em nome das entidades, agradeço aqueles que
colaboraram e faço aqui novamente o convite para

toda a população participar
da campanha”, ressaltou
Serrinha.

Assim como em 2010,
todo o material arrecadado
será dividido igualmente en-
tre as entidades sociais par-
ticipantes. De acordo com o
presidente do sindicato,
Romeu Martins, a ação soci-
al se enquadra dentro do
projeto Sindicato Cidadão,
criado para aproximar o sin-
dicato da comunidade e con-
tribuir para a melhoria do
município.

A sede e a subsede do sindicato já se torna-
ram postos de arrecadação. A sede fica na Rua
Sete de Setembro, 246, no centro, e a subsede
na rua Albert Sabim, 40, Terra do Ipês I, em Moreira
César. Outras informações podem ser esclarecidas
pelo telefone 9136-8979.

Comerciantes de Taubaté esperam aumento de 9% nas vendas de final de ano

Em 2010, campanha envolveu mais de 100 pessoas e beneficiou 13 entidades sociais

Guilherme Moura

 As vendas para o período do Natal no co-
mércio de Taubaté devem ser tímidas. Uma
pesquisa realizada pela Associação Comerci-
al e Industrial de Taubaté (ACIT) aponta que a
expectativa dos comerciantes é de que as ven-
das aumentem 9%, em comparação com o
mesmo período de 2010.

 De acordo com os empresários da cidade
a diminuição na expectativa de vendas para o
fim de ano ocorreu após a forte desaceleração
do comércio durante o período do Dia das Crian-
ças. “A expectativa sempre é alta, porém temos que
saber lidar com a realidade. Este ano já diminuímos
os pedidos de produtos, e o estoque está mais con-
trolado”, afirma Domingos, gerente da loja de calça-

dos Foot Company.
 As políticas econômicas utilizadas pelo Go-

verno Federal, que tem como objetivo de con-
ter a economia do país e assim evitar que o
Brasil seja demasiadamente influenciado pela
crise econômica européia, também foram relevan-
tes para o atual cenário do comércio taubateano. “As
demissões que ocorrerão na região no último mês
também influenciam na expectativa de vendas. O
consumidor não deixará de comprar, mas será mais
cauteloso ao tomar esta medida”, confirma o econo-
mista Laureano da Rosa.

 A pesquisa também apontou que os empre-
sários da cidade irão elaborar promoções para
atrair o cliente para dentro da loja. “A ACIT pre-

parou um bom atrativo para aumentar as ven-
das dos empresários da cidade, com a cam-
panha que irá sortear uma casa. Esta é uma
ótima e disputada ferramenta para atrair o con-
sumidor  para as compras” ,  a f i rma Sandra
Morales, presidente da associação.

 Um Sonho de Natal
Neste ano a Associação Comercial e Indus-

trial de Taubaté (ACIT) irá sortear uma casa no
valor de R$ 100 mil para o contemplado na cam-
panha promocional “Um Sonho de Natal”.

Para participar basta preencher os cupons
nas mais de 500 lojas participantes da promo-
ção. O sorteio da casa acontece no dia 27 de
dezembro às 15h no auditório da ACIT.

A ACI (Associação Comercial e Industrial) de
São José dos Campos realizou uma pesquisa
com 87 estabelecimentos comerciais sobre a
intenção de contratação no fim de ano.

Do total de empresas entrevistadas, 60%
contrataram ou irão contratar novos funcionári-
os para completar o quadro de funcionários no
Natal, 21% a mais do que na pesquisa realiza-
da no mesmo período do ano passado. Em
média, as empresas contratam 4 novos cola-
boradores, podendo este número variar, con-
forme o porte e segmento do comércio. Algu-
mas lojas de São José quase dobram o núme-
ro de empregados, contratando ate 40% do

quadro anterior. O maior número de oportuni-
dades apontados é para vendedores, opera-
dores de caixa e repositores e os salários va-
riam de R$ 500 a R$800 fixo, mais comissão.
As características levantadas pelos comercian-
tes que são analisadas na hora da contratação
são flexibilidade e disponibilidade de horári-
os. Além de dinamismo, boa comunicação e
pró-atividade.

A pesquisa revelou também que os princi-
pais meses de contratação são outubro e no-
vembro (88%) e os contratos podem variar de
um a t rês meses.  Em 2011 a prev isão de
contratação em São José foi de aproximada-

mente 12 mil vagas, quase o dobro do valor
estimado em 2009 de 6.300 vagas, o que mos-
tra como o mercado da cidade está aquecido.

Além disso, 72% das empresas têm inten-
ção de efetivar alguns funcionários, dependen-
do apenas do desempenho apresentado. Es-
ses comércios utilizam o período para comple-
tar ou renovar o quadro de funcionários.

A Associação Comercial e Industrial de São
José  dos  Campos  d ispon ib i l i za  pe lo  s i te
www.acisjc.com.br um banco de talentos tanto
para interessados como para empregadores
anunciarem vagas. São mais de 9.500 profissi-
onais cadastrados e 100 vagas disponíveis.
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Droga Raia inaugura sétima
unidade em São José dos Campos
e consolida posição no mercado

Com 106 anos e 362 unidades no País, rede inaugura sua sétima unidade
na cidade com modelo diferenciado e preços extremamente agressivos

A Droga Raia, uma das cinco
maiores redes de farmácias e dro-
garia s do País, está inaugurando
mais uma loja na cidade São José
dos Campos, dando assim mais
um passo para consolidar sua atu-
ação no mercado varejista brasi-
leiro. Com mais de quatro milhões
de atendimentos todos os meses
e 362 lojas localizadas em seis
dos sete maiores mercados far-
macêuticos do País (São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina), a empresa é guiada
pelo prazer em cuidar e pelos
princípios de ética, inovação e
paixão, valores legados pelo fundador, João
Baptista Raia.

O porte robusto da companhia, considerada um
gigante no varejo brasileiro, permite a prática de
preços competitivos. Para os consumidores de
São José dos Campos, a rede vai oferecer, diari-
amente, ofertas em todos os medicamentos
tarjados e em itens de perfumaria. De acordo
com o presidente da Droga Raia, Antonio Carlos
Pipponzi, o tamanho e a presença da empresa
permitem a prática de preços diferenciados e
descontos atrativos. “É uma escala natural do
varejo, que faz com que a Droga Raia tenha
condições de negociação mais agressivas”,
conclui.

Os clientes do shopping Colinas serão aten-
didos com a qualidade e eficiência tradicionais
da Droga Raia, que conta com funcionários trei-
nados e farmacêuticos preparados para escla-
recer dúvidas e proporcionar apoio técnico
qualificado.

A nova unidade oferece aos clientes um am-
biente funcional e acolhedor e uma experiên-
cia de compra diferenciada. São mais de 14
mil produtos, entre medicamentos e produtos
de higiene e beleza, distribuídos por cores e
categorias: Saúde, Sua Beleza, Cuidados Diá-
rios e Coisas de Criança.

A Droga Raia fechou o ano de 2010 com R$
75,8 milhões de Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização). O re-
sultado é 32,5% superior ao obtido em 2009.
Somente no ano passado foram inauguradas 53
novas lojas, 24 dos quais no último trimestre,
e apenas duas lojas foram fechadas. Esse ace-
lerado processo de crescimento conduziu a
empresa à posição de segunda maior rede de
farmácias do Brasil em número de lojas, se-
gundo o ranking da Abrafarma (Associação Brasi-
leira de Redes de Farmácias e Drogarias). Até 2012,
a Droga Raia pretende inaugurar mais 150 lojas.

Sobre a Droga Raia
Fundada em Araraquara, interior de São Pau-

lo, em 1905, a Droga Raia (BM&FBOVESPA:
RAIA3)é a segunda maior rede de drogarias do
País em número de lojas e a que mais cresceu
nos últimos três anos. Sua trajetória de crescimen-
to se baseia em sua vocação para cuidar,
exercida há mais de cem anos, e num modelo
de negócio focado em atendimento altamente
qualificado aos clientes. A empresa conta com
362 lojas nos seis maiores mercados farmacêuti-
cos do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina),
mais de 6 mil funcionários e faturamento bruto de R$

1,9 bilhão em 2010.
A chegada da Droga Raia no

Shopping Colinas faz parte do pro-
jeto de expansão e aumento do mix
de lojas do Shopping. A loja Droga
Raia está localizada no Piso Térreo,
próximo ao Pão de Açúcar. 

Ação Social
Para marcar o lançamento da far-

mácia, a Droga Raia promoveu o
evento “Ação Saúde” na loja recém
inaugurada, oferecendo aos primei-
ros clientes a oportunidade de rea-
lizar, sem custo, exames de medi-
cina preventiva: teste de glicemia,
aferição de pressão e avaliação de
circunferência abdominal.

Divulgação

Divulgação

Rodada de
Networking
agitou Taubaté

Foi realizado com muito sucesso em Taubaté a I
Rodada Networking e Negócios com base em
empreendedorismo.
O evento contou com a participação de diversas
empresas, entre elas, Autocom, Prolind e Soluções
Usiminas que participaram com seus profissionais
de RH.

Organizado pela gestora de eventos e
Headhunter Angela W. Lima (foto), o evento contou
com palestras sobre a importância do networking.

Divulgação

Palestra sobre “Vitrines
de Natal” reúne mais de
40 pessoas no Sincovat
Mais de 40

pessoas parti-
ciparam do
t r e i n a m e n t o
sobre “Vitrines
de Natal”, pro-
movido pelo
Sincovat (Sin-
dicato do Co-
mércio Varejis-
ta), em parce-
ria com o
S e n a c
Taubaté.

A palestra
deu dicas de
como enfeitar corretamente as vitrines com a de-
coração temática do Natal para atrair os clientes,
além de discutir o comportamento dos consumi-
dores no momento em que ele decidi em qual
loja entrar; quais os tipos de compras: planejada,
por impulso, com comparação, por experimenta-
ção ou por envolvimento; quais as práticas de
merchandisign nos estabelecimentos comerciais,
a importância dos produtos chamados de “iscas”
e sua correta exibição em uma vitrine, os signifi-
cados e as combinações das cores e a comuni-
cação assertiva no Ponto de Venda.

A capacitação envolveu lojistas e funcionários
do comércio, prestação de serviços e autôno-
mos, que puderam interagir com o palestrante
Carlos Eduardo Silva, consultor de marketing do
Senac.

Durante o anos de 2011, o Sincovat e o Senac
realizaram 8 palestras, todas gratuitas, nas cida-
des de Taubaté, Caçapava, Ubatuba e São Luiz
do Paraitinga.

Lojas investem na decoração natalina

Divulgação
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Fibria apoia festival de curta metragem em Caçapava
Estão abertas até 25 de novembro, as inscrições

para o 1º VALECURTA - Festival de Curta Metragem
do Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
– GAMT, de Caçapava. Com o patrocínio de
Multvideo e Viapol, e com o apoio da Fibria, por
meio do Instituto Votorantim, o festival convida pro-
fessores e estudantes do Vale do Paraíba a criar
vídeos digitais de curta duração com o tema “A es-
cola que queremos”, com o objetivo de resgatar o
valor da educação.

Podem se inscrever estudantes do ensino fun-
damental, médio e técnico, com vídeos de qualquer
gênero, realizados a partir de celulares, webcams,
câmeras fotográficas digitais ou outros dispositivos
móveis, com no máximo 10 minutos de duração.

O 1º VALECURTA, que faz parte do Projeto Pon-
to de Encontro, patrocinado pela Fibria, por meio

do Instituto Votorantim, pretende desenvolver o
aprendizado por meio da realização e da aprecia-
ção audiovisual, produzir conteúdo que contribua com
sugestões de novos rumos para a educação e in-
centivar a produção de vídeos nas escolas públi-
cas, privadas e instituições do terceiro setor do Vale
do Paraíba.

A divulgação do vencedor e a premiação acon-
tecerá dia 16 de dezembro, na sede do GAMT, em
Caçapava. Na ocasião, o caminhão do Projeto Cara-
vana do Cinema, também patrocinado pela Fibria,
será utilizado para a exibição dos vídeos vencedo-
res.

Para participar, basta inscrever-se através do site
www.gamt.org.br, onde também é possível obter uma
cópia do edital do Festival.

Sobre o GAMT
O Grupo de Assessoria e

Mobilização de Talentos – GAMT
existe desde 1975 com a propos-
ta de educar e reeducar meno-
res de ambos os sexos, propor-
cionando-lhes completa assistên-
cia social e educacional, esta úl-
t ima, essencialmente
profissionalizante. Nos últimos 36
anos, estima-se que o GAMT já
tenha contribuído diretamente, de
forma positiva, na vida de mais
de 24 mil pessoas. A média de
adolescentes e jovens benefici-
ados, nos diversos projetos de-

senvolvidos pela instituição, é de 700 pessoas
por semestre, na faixa etária entre 12 a 29 anos.

A Fibria, por meio do Instituto Votorantim, pa-
trocina um dos cinco projetos desenvolvidos pelo
GAMT, o Ponto de Encontro, que tem como obje-
tivo oferecer oportunidades de desenvolvimento
humano para jovens residentes no bairro de Ca
çapava Velha e região, beneficiando diretamente
180 jovens em oficinas audiovisual, grafitti e
robótica educacional.

Sobre a Fibria
Líder mundial na produção de celulose de

eucalipto, a Fibria possui capacidade produtiva
de 5,25 milhões de toneladas anuais de celulose
com uma operação integralmente baseada em
plantios florestais renováveis. Com áreas flores-
tais nos Estados do Rio Grande do Sul, São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Mato Grosso do Sul e Bahia, a Fibria tem uma base
florestal total de 956 mil hectares, dos quais 347 mil
são destinados à preservação permanente.

Fredy Matos

Fredy Matos

Anuncie no

ValeEmpresarial
Entre em contato pelo tel. (12)

3645-2300
contato@valeempresarial.com.br
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Rede atacadista reinaugura loja de
Guaratinguetá após investimentos de 3,5 milhões

 A Rede Spani Atacadista reinaugurou no início
do mês, a loja de Guaratinguetá, que passou por
reformas e ampliações. O investimento foi de R$
3,5 milhões. Devido à expansão, empregos dire-
tos também foram gerados no município, com o
aumento de 15% no quadro de funcionários da
loja. Com este projeto, a bandeira atacadista visa
oferecer ainda mais conforto e praticidade aos
seus públicos-alvo: o pequeno varejista e o con-

sumidor final. Os setores Bebidas, Adega, Food
Service, Bomboniere e Hortifruti são os destaques
da unidade que receberão diversas
melhorias. Agora a Unidade Spani de Guará pas-
sa a contar uma área de vendas total de 4.800
m2, recebendo seus clientes com uma nova sina-
lização de fachada que segue os  padrões de
design de toda a Rede. Ao todo, mais de 10 mil
itens estão disponíveis na loja. 

O tradicional corte da fita e uma grande quei-
ma de fogos anunciaram a abertura do Spani Ata-
cadista de Guaratinguetá e o evento contou com
a presença dos Diretores do Grupo Zaragoza,
convidados especiais, formadores de opinião da
cidade e autoridades do município, como o Pre-
feito Antonio Gilberto Filippo Fernandes Junior.
Neste dia, os clientes foram recepcionados com
um café da manhã especial.
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Shopping Vale Verde inicia fundação da obras
de suas instalações

Projeto Tapume 

Empresas recebem alunos de escolas em projeto social de
empreendimento imobiliário

 Tiveram início neste mês, as obras de fundação
das futuras instalações do Shopping Vale Verde, lo-
calizado às margens da Nossa Senhora do Bom
Sucesso, em Pinda. Entre empregos diretos e indi-
retos o empreendimento está gerando 2500 vagas.
Até o momento já foram investidos mais de 15 mi-
lhões no empreendimento.

Carlos César Gomes André, proprietário do
shopping Vale Verde, conta que será investido 110
milhões, considerando todas as lojas montadas.
André adquiriu a área há sete anos e a construção
deste empreendimento para ele é a realização de
mais uma etapa de sua carreira profissional. Ele ga-
rante que a inauguração será outubro de 2012 e que
até fevereiro 70% da obra esteja concluída.

O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Staut Neto, comenta que shopping para a ci-
dade é o sonho de muitos munícipes que se con-
cretizará. “Para nós é uma grande satisfação acom-
panharmos a notícia do estaqueamento das colunas
de sustentação do shopping Vale Verde e as obras
estão dentro do cronograma apresentado à Secre-

taria de Desenvolvimento Econômico”.
“O mais importante de todos os investimentos em

Pindamonhangaba é que isso faz aumentar o núme-
ro de empregos na cidade e gera renda”, comenta
o prefeito João Ribeiro.

Atraso no cronograma
O empresário Carlos André comentou recente-

mente na mídia local que o cronograma de obra já
poderia estar mais adiantado. Entretanto o mesmo
revelou que “batalha travada com setores dentro da
administração adiou boa parte da programação de
construção do empreendimento”.

Ele revelou ter sofrido entraves burocráticos, prin-
cipalmente no setor de Planejamento. “A liberação
ambiental pra mim foi muito difícil. Eu tive problemas
com o Meio Ambiente, porque é normal, porque isso
é demorado mesmo. Mas dentro da Prefeitura foi
horrível, eu tinha tudo certinho e não conseguia tirar
nada de lá, tive que pedir para o prefeito interce-
der”, reclamou.  

“Estou fazendo uma média de concretagem 40 es-
tacas por dia. A gente vai receber toda a parte de ferra-

gem do dia 26 até o dia 30 de novembro e nós vamos
deixar prontas toda a parte de baldrame. “ disse Carlos
André, informando que a estrutura metálica será instala-
da logo em seguida, até o mês de dezembro.

Segundo ele, a conclusão das obras é rápida,
ficando com os lojistas a responsabilidade com ar-
quitetura interna, padrão de cada loja, como pisos,
decoração, entre outros. O empresário esclarece
que está se reunindo periodicamente com
franquiados e franquias e que atualmente vem ne-
gociando propostas com 18 lojas âncoras.

A participação dos alunos da Escola Municipal
Julieta Reale Vieira e da APAE de Pindamonhangaba
foi essencial para o sucesso do Projeto Tapume,
promovido pela construtora Ladeira Miranda e pela
Casoi Desenvolvimento Imobiliário.

O projeto realizou uma série de atividades lúdicas
no terreno onde será construído o condomínio Re-
serva Anauá, em Pindamonhangaba. As crianças
receberam aventais, pincéis e foram encaminhadas
para os protetores de madeira que estão em volta
do terreno do empreendimento.

Com muita criatividade, os alunos coloriram os
tapumes com desenhos relacionados ao meio am-

biente. A temática escolhida faz um paralelo ao pro-
jeto desenvolvido para o condomínio Reserva
Anauá, o primeiro empreendimento do Vale do
Paraíba a possuir o Certificado AQUA. Essa
certificação atesta que o empreendimento está de
acordo com procedimentos que preservam o meio
ambiente e a qualidade de vida dos moradores.

O condomínio possui itens como com medido-
res individuais de água, que possibilita economia
deste recurso, uso de águas pluviais para irrigação
de jardins, uso de aquecimento solar, além medi-

das que reduzem a poluição.
 Terminada a pintura, as crianças lancharam e

assistiram a peça teatral “Aventuras da Sabida”, que
abordou a temática da coleta seletiva e a importân-
cia da separação do lixo.

Para a professora Ana Maria de Oliveira Nobrega
Luiz, da Apae de Pindamonhangaba, a atividade criou
uma oportunidade de interação entre os jovens da
entidade e as crianças da escola convidada, além
de ser uma fortalecer os conceitos de cidadania e
preservação. “Nós gostamos muito. Foi muito
prazeroso e educativo para as crianças”.

Cerca de 80
crianças

participam da
pintura dos

tapumes em volta
da área onde será

construído o
condomínio

Reserva Anauá

Apresentação da peça teatral “Aventuras da Sabida”
falou sobre coleta seletiva e importancia da separação

do lixo

Projeto Tapume 3 - Alunos da Escola Municipal
Julieta Reale Vieira posam para foto em frente ao
tapume   crédito Mayra Salles/Maia Comunicação

Mayra Salles / Maia Comunicação

Mayra Salles / Maia Comunicação

Mayra Salles / Maia Comunicação

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale Canteiro de obras em ritmo acelerado para construção do primeiro shopping center de Pindamonhangaba

Perfuratriz em ação nas obras do shopping
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São José dos Campos recebe evento gratuito
sobre comércio eletrônico em novembro

Acontece no próximo dia 21, mais uma
edição do Bate-papo sobre E-commerce
Vale. Empreendedores e estudantes interes-
sados em comércio eletrônico se reúnem
para discutir sobre como começar um negó-
cio na rede e analisam cases regionais de
sucesso. O evento é gratuito e será realiza-
do a partir das 18h, na Associação Comerci-
al de São José dos Campos.

O tema ganha cada vez mais importân-
cia, principalmente porque o mercado cres-
ce a passos largos no Brasil. Segundo o re-
latório ‘WebShoppers’, o faturamento do se-
tor durante o primeiro semestre foi de R$ 8,4
bilhões. Até o final do ano, espera-se que o
varejo online chegue à marca de R$ 18,7 bi-
lhões, o que representaria um aumento de
26% em relação a 2010.

A crescente participação dos consumidores da
classe C no mercado virtual também tem trazido
novas oportunidades para as empresas. Dados di-
vulgados recentemente pela e-bit comprovam que
61% dos novos estreantes no e-commerce brasi-
leiro possuem renda familiar de até R$ 3 mil. Isso
significa que, hoje, oito em cada dez internautas
pertencem ao que se convencionou chamar de
‘nova classe média’, uma fatia da população que
compra pela web tudo aquilo que até então não
podia.

O Bate-papo sobre E-commerce contará com
a presença da idealizadora do projeto, Lígia Dutra,
fundadora da UpaLupa e empreendedora com ex-
periência em varejo on e offline desde 2004.  Lí-
gia já passou pelo BuscaPé, Flytex, Netshoes,
Shoestock e nkstore, além de lecionar na ESPM
e na Três Pontos. O analista de e-commerce da
Gamaia Esportes, Rodrigo Yoshida, também vai
participar do momento de interação mostrando o
case da empresa que investiu na rede e aumen-
tou consideravelmente seus lucros.

Para participar é necessário se inscrever pelo

site www.vincerecomunicacao.com.br e le-
var 1kg de alimento não perecível no dia
do evento, que será encaminhado para a
Associação Beneficente de Ajuda ao Pró-
ximo (Abap). Para saber mais sobre a ins-
tituição, acesse: www.abapsjc.org.br. As
vagas são limitadas.

Sobre o BP E-commerce
O Bate-Papo sobre E-commerce iniciou

suas atividades em abril de 2008, a partir
da necessidade sentida pela idealizadora
Lígia Dutra em compartilhar conhecimento
e promover a solidariedade. O princípio
básico do projeto é reunir profissionais
para baterem papo sobre o dia a dia do
comércio eletrônico e, de quebra, ajudar
instituições de caridade, já que em todas

as edições é solicitado aos participantes doarem
1kg de alimento não perecível.

A iniciativa, que começou timidamente em São
Paulo, já passou por várias capitais brasileiras, como
Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE), Porto
Alegre (RS), Campinas (SP), Salvador (BA), Goiânia
(GO) e Belo Horizonte (BH).

O diferencial do projeto é que, além da troca de
experiências pessoalmente, os participantes podem
continuar aprendendo, a partir do compartilhamento
de conteúdo pela internet, por meio da rede social
www.batepapoecommerce.com.br.

Divulgação

Evento sobre comercio eletronico acontece em São Paulo desde 2008



Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Dupla sertaneja Edson e Hudson participa do Projeto TIM na Estrada,
na foto com Carlos Marcelo e com o empresário Zé Carlos Nunes (à direita)

Funcionária
Marta Simões

e Carmem
Lucia da loja

Lar e Cia

Apresentadora
Beth Ribeiro
(TV Aparecida)
com o casal
Eduardo (Padu
Veículos) e
Alessandra
(Lar e Cia)

Prefeito João Ribeiro, diretor Carlos Antonio, Cel. Valença Major Conrado durante
comemoração do aniversário da Estrada de Ferro Campos do Jordão

Convidados (à
esq.) na

exposição de
esculturas no
restaurante

Santa
Figueira

(Tremembé),
promovida
pelo artista

Fernando Ito
(à dir.) na foto
com o diretor
da Faculdade

Senai
Fernando
Gonçalves

Professor Sérgio, Carlos Marcelo, Diogo Doreto (medalha de prata
na modalidade Web Design), professor Torino e Franco (Senai de Pinda)

na SP Skills Olimpíada do Conhecimento Senai 2011

Empresário
Marco Antonio
(AM Souza
Transportes),
Nelbe (SOS) e
Carlinhos Casé
(Subprefeito)
durante
inauguração da
Unidade do SOS
em Moreira
César



Página 16 Vale Empresarial

Negócios Imobiliários

Lançado em São José AlphaVille comercializou
900 lotes e movimentou R$ 400 milhões

Empreendimento imobiliários destacam-se em vendas em Taubaté
O município de Taubaté também vem se destacando no lançamento de empreendimentos imobiliários.

A AlphaVille Urba-
nismo acaba de alcan-
çar um novo recorde
de vendas em todo
país. Com lançamento
realizado recentemen-
te em outubro, a com-
panhia lançou o
AlphaVille São José
dos Campos e atingiu
um feito inédito: em
apenas 6 horas atingiu
a marca de 900 lotes
negociados .

Com VGV (Valor
Geral de Vendas) total
de R$ 405 milhões al-
cançado no dia de
abertura de vendas,
98%  do empreendimento foi comercializado, o que
superou todas as expectativas da AlphaVille Urba-
nismo. “Fechamos o primeiro dia de vendas com
um grande e excepcional resultado, o que compro-
va a qualidade do nosso empreendimento e confi-
ança depositada em nossa marca”, afirmou
o diretor de Vendas e Market ing da
AlphaVille Urbanismo, Fábio Valle.

A previsão inicial da AlphaVille era re-
alizar apenas o lançamento da primeira
fase do empreendimento, no entanto,
em função da grande aceitação e inte-
resse do mercado, a segunda fase foi
lançada s imu l taneamente .  Foram
comercializados lotes residenciais, co-
merciais e multiuso com metragens en-
tre 450 m² e 1209 m².

A estrutura montada em São José dos
Campos foi a maior já realizada pela em-
presa. Com 5.000 metros quadrados de
tendas climatizadas, instalação de seis ge-
radores, banheiros, buffet com serviço para

Residencial Ecoville
Destaque em comodidade e lazer para a família

em um só lugar, o Residêncial Ecoville oferece a
toda sua família lazer completo, churrasqueira,
playgroud, campo society, área gourmet para fes-
ta, portaria 24 hs e também uma
área verde de 4.000m ².

Sob a responsabilidade da Cons-
trutora SanLopes, o empreendimen-
to prevê  70 unidades com área
construída cada casa de 69.70 m²,
sendo três dormitórios (um suíte),
banheiro  social, cozinha tipo ameri-
cana, área de serviço, sala e gara-
gem com duas vagas. A área do ter-
reno tem mais de 15 mil m² e a água
e o gás são individualizados.

A Imobiliária Sylvio de Paula Jr.
Negócios Imobiliários está realizan-
do a comercialização. Informações:
Praça Santa Terezinha, 103 - Centro -

Taubaté/SP- (12) 3621-9111 ou no site
www.sylviodepaulajr.com.br.

Vistas do Vale
 Outro empreendimento com unidades a ven-

da é a Vistas do Vale, com apartamento com 2

dormitórios, sendo 1 suíte, sala, banheiro, cozi-
nha e área de serviço.

A construtora encarregada do desenvolvimen-
to é a DHF QUALITY, que alia ideias contemporâne-
as à melhoria de seus empreendimentos para sem-

pre surpreender seus clientes e
com a responsabilidade em entre-
gar suas construções no prazo con-
tratado, com os melhores materi-
ais do mercado. A DHF tem como
empreendimentos a Smart Home,
Smart Family, DHF Life entre outras
o que explica o seu crescimento em
cerca de 460% em apenas 3 anos.

O empreendimento está locali-
zado na Praça Evaristo Manfredini,
SN – Bairro Jardim Paulista, sendo
torres e andares: 02 sendo 14 anda-
res tipo. Obs. 2 elevadores por torre
e unidades: 4 aptos por andar sen-
do um total de 112 unidades tipo .

Felipe Gil

Perspectiva

Fábio Machado

Fábio Machado

11 mil refeições, 60 manobristas, 130 seguran-
ças e mais de 200 funcionários da AlphaVille
Urbanismo e da Cia, empresa responsável pela
coordenação das imobiliárias, atenderam aos

2.500 clientes que
passaram pelo local
no final de semana.

“Para nós foi um
desafio atender ao
consumidor de São
José que é exigen-
te e questionador,
com acesso a mar-
cas devido à proxi-
midade de grandes
capitais e o costume
de viagens internaci-
onais. O sucesso de
vendas em São José
dos Campos repre-
senta que a
AlphaVille entendeu
a expectativa da ci-

dade desenvolvendo um projeto de alto valor
agregado e foi competente na sua tática de ven-
das e estratégia de marketing. É fundamental
ter a marca reconhecida por este público tão
diferenciado e sofisticado com o que verifica-

mos em São Jose dos Campos. res-
salta Fábio Valle.

Sobre a AlphaVille Urbanismo
Com mais de 35 anos de atuação,

a AlphaVille Urbanismo leva a todo o
Brasil uma proposta exclusiva de pla-
nejamento urbano, por meio do de-
senvolvimento de empreendimentos
horizontais que conciliam preserva-
ção ambiental, infraestrutura altamen-
te qualificada e o comprometimento
com a sociedade. A companhia pos-
sui 75 empreendimentos já lançados
em 20 estados do Brasil. Além dis-
so, conta com um total de 60 milhões
de metros quadrados urbanizados.


