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Empresas participam de diálogo sobre o
Corredor Ecológico do Vale do Paraíba
Divulgação

A Associação Corredor Ecológico
do Vale do Paraíba (ACEVP), em parceria com o Instituto Ethos, realizou recentemente um diálogo aberto com os
empresários. O evento foi realizado no
auditório do Serasa, em São Paulo e
apresentou o projeto ao empresariado
com o objetivo de viabilizar novas parcerias.
A abertura do evento foi feita por
José Luciano Penido, presidente do
Conselho de Administração da Fibria
e presidente do Conselho da ACEVP,
e Jorge Abrahão, presidente do Instituto Ethos. Em seguida, Paulo
Valladares, secretário executivo da
ACEVP, fez uma apresentação da instituição focada nas formas como as
empresas podem se tornar parceiras
nas ações já desenvolvidas ou na criação de projetos customizados.
PÁGINA 11

CIESP Taubaté
lançou livro
comemorativo aos
60 anos de atividade
Divulgação

O CIESP Taubaté promoveu recentemente um
jantar de confraternização que reuniu associados,
familiares, autoridades e imprensa, que
prestigiaram a comemoração dos 60 anos de atividades da entidade
e o lançamento de
um livro institucional
que conta a trajetória
do CIESP nas últimas
seis décadas.
PÁGINA 16

Concessionária Dokar
lança site interativo e moderno
AgoraVale

Buscando sempre
inovar e aproximar-se
com seu público, a
Dokar – Concessionária VW em
Pindamonhangaba
lançou neste mês o
seu novo e moderno
site. Produzido pela
CMC Multimídia, o
novo site
www.dokarveiculos.com.br,
presente no mercado
há vários anos, traz
maior interatividade.
PÁGINA 09

Carlinhos Manutenção Automotiva completa 32 anos no mercado

PÁGINA 08

Vale Empresarial

(*) Angela W. Lima
Outro dia li no jornal que
faltavam Engenheiros no
mercado de trabalho e fiquei me perguntando até quanto isso era verídico. Em primeiro momento pensei na quantidade de currículos que recebo
como Headhunter, mas depois
conclui que a resposta está
na diferença entre simples
profissionais e os “talentos”.
“Talentos” são profissionais especiais, que transformaram seus talentos natos em ferramentas de
excelência, que cursaram boas faculdades, falam no mínimo duas línguas com fluência, são
empreendedores, empáticos, comunicativos, líderes, com QI e QE desenvolvidos, alta facilidade em
aprender e ensinar, entre outras habilidades.
Conclui que existem engenheiros sim, aliás, muitos bons engenheiros. O que falta são
faculdades capacitadas para formá-los de acordo com o que o mercado atual exige.
Muitas faculdades continuam paradas no
tempo, algumas com alto investimento em
tecnologia, bons prédios, mas faltam os investimentos intelectuais.
O que ainda não se percebeu é que antiga-

Divulgação

mente apenas um ”Diploma”
já era diferencial competitivo, hoje as competências
falam mais alto e precisamos
formar profissionais preocupados em realmente aprender, prontos para assumir
riscos, com visão empreendedora, iniciativa, bilíngües,
multilíngües, globalizados,
que assumam riscos, que
pensem, que interpretem e
não apenas comum certificado nas mãos...
Mas quem vai ensiná-los a ter este novo
perfil? Os profissionais da geração baby
boomers ou os da Geração X?
Quem vai formar nossos talentos? Onde
eles se especializaram?O que eles entendem
de Seres Humanos? O que eles entendem de
Tecnologia e Mercado Competitivo? São empreendedores? Conhecem as novas gerações
e as entendem?
Como são selecionados, por quem são selecionados?
Será que antes de pensarmos em “Apagão
de Talentos” devemos considerar que faltam
“Mestres Formadores de Talentos”!?

(*) Angela W Lima, formada na área de Recursos Humanos, pós graduando em Gestão de Pessoas. É
Gestora Administrativa e Headhunter do Vale Empregos desde 2001, atuando no Vale do Paraíba e
Sul de Minas. É especialista em Gestão de Recolocação, Recrutamento e Seleção, Networking e
Promoção de Eventos Corporativos. Organiza e Promove Cursos Diferenciados voltado para especialização de Profissionais de Recursos Humanos e Administração de Pessoal. Atua na área de Recursos Humanos desde 1986, experiência adquirida através de trabalhos realizados em agências de
empregos na cidade de Taubaté e São José dos Campos.
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Apagão de talentos ou apagão
de mestres formadores?
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Encerramos mais um ano em nossas vidas
e o jornal ValeEmpresarial quer agradecer a
todos seus leitores, anunciantes e amigos pela
participação em mais um ano de sua circulação.
No mercado econômico, o ano de 2011 não
foi de grandes avanços. O crescimento industrial e da geração de emprego registraram tímido aumento. Pesquisas e índices divulgados
por entidade como o IBGE, CAGED, FIESP, CNI
entre outras mostraram que a competitividade
das empresas brasileiras recuaram bastante e
os produtos fabricados no Brasil não conseguem deslanchar no mercado externo devido
a pesada carga tributária e trabalhista de nossa legislação. Os juros continuaram em elevados patamares em comparação a economia
mundial.
Apesar do governo federal ter projetado
para 2011 um crescimento de 4,5%, o que não
acontecerá, podemos nos orgulhar do crescimento que teremos nesse ano, considerando
o cenário internacional e as conjunturas apresentadas nos mercados europeu e norte americano. Projeções indicam que o nosso crescimento estará entre 2,5 e 3%, bem acima dos
índices de 0,5 a 1,5% projetados para os países mais desenovildos.
Recentemente uma interessante exposição
da FIESP indicou que da arrecadação total no
Brasil, 15,8% é destinado para o pagamento
de juros.Isso representa 5,3% do PIB e um
valor estimado para esse ano de R$ 237 bilhões que serão gastos no pagamento de juros da dívida pública federal. Ou seja, o governo federal comemorou recentemente “o grito de liberdade” perante ao FMI mas pouco faz
para nos livrar dos altos juros internos.
Continuamos no aguardo das grandes reformas prometidas, como a tributária e a política,
que certamente trarão avanços significativos
caso venham a sair do papel. Enfim, o caminho que temos a percorrer ainda é grande.
Esperançosos de que nossos governantes
sinalizem com ações empreendedoras e geradoras de maior competitividade, esperamos
que 2012 traga mais sucesso e desenvolvimento para nossas empresas e para o povo trabalhador brasileiro.
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já confirmadas estão as Lojas Americanas, Renner,
C&A, Marisa, Magazine Luiza, Ri Happy, Centauro e
Dicico. Além da adesão plena das âncoras, outras
40 operações estão definitivamente confirmadas,
com marcas como Burger King, Spoleto, Subway,
World Tennis, Gold Finger, Rei do Mate, Tim, Hering,
Chilli Beans, Patroni Pizza, Colombo, Armazém do
Homem e muitas outras.
O Shopping Pátio Pinda contará com uma localização privilegiada, numa área de grande desenvolvimento, próximo aos condomínios Village Paineiras
e Real Ville e o novo polo de serviços da cidade,
integrado pelo Fórum e Câmara Municipal.
Divulgação

Adriano Capobiano, coordenador da AD Shopping
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Com Alvará de Construção emitido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, o Shopping Pátio Pinda iniciará sua intervenção nesta quinta-feira,
dia 15 de dezembro. “A primeira etapa, que deverá
estar concluída até fevereiro de 2012, será destinada à terraplenagem da área, com substituição da turfa, que será descartada em bota fora licenciado,
conforme orientação da Cetesb, contida no
licenciamento do projeto”, informou o coordenador
da AD Shopping, Adriano Capobianco.
A efetiva construção deverá ter início em março
do próximo ano. O complexo ocupará uma área total de 120.000 m2, atingindo 34.000 m2 de área de
construção e 23.000 m2 de ABL (Área Bruta Locável).
O shopping será com posto por 7 âncoras, entre
elas 1 Hipermercado e 1 Home Center, 2 megalojas,
111 lojas satélites, 12 operações de fast food, 5 restaurantes, quatro salas de cinema, um parque de
diversões, boliche, mais de 1.200 vagas de estacionamento, em um complexo multiuso com torres comerciais, residenciais e outros empreendimentos,
com previsão de inauguração em abril de 2013.
Com investimento de R$ 80 milhões, o shopping
atenderá milhares de consumidores do Vale do
Paraíba, com projeção de vendas em R$ 150 milhões anuais. Em operação, o empreendimento deverá gerar 1.500 empregos diretos e aproximadamente 3.000 indiretos. Entre as âncoras e megalojas
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A Sabesp poderá ampliar em breve sua área
de atuação na região. O prefeito Junior Filippo
anunciou em entrevista coletiva, que enviará à
Câmara Municipal um projeto de lei que revoga a permissão para a realização da Concessão Onerosa da Água e permite a criação de
um convênio com a SABESP. A proposta do
convênio consiste em passar o gerenciamento
do tratamento e abastecimento de água em
Guaratinguetá à empresa pública paulista. Para
o prefeito, a assinatura do convênio será parecida com as regras estabelecidas para a concessão onerosa. Na concessão era previsto o
pagamento de uma luva de R$ 10 milhões pela
empresa vencedora da licitação para explorar
o serviço de água. O convênio com a SABESP
também prevê essa luva com um acréscimo,
totalizando R$ 13,5 milhões.
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Sabesp em Guaratinguetá?
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O Distrito de Moreira César irá receber, em
2012, o prédio da nova delegacia. Recentemente a Prefeitura realizou a doação do terreno ocom área de 2.948,65m², localizado no
Loteamento Laerte Assunção. A solenidade
contou com a presença do prefeito João Ribeiro, do procurador do Estado de São Paulo,
Rui Alvin, Dr. Ivahir Freitas, delegado da
Seccional de Taubaté e outras autoridades do
município, além dos delegados do 2º DP, Dr.
Miguel Jacob e do 3º DP, Dr. Horácio.
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Divulgação
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Moreira César terá nova delegacia
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A Associação Comercial de Ubatuba fez a entrega de certificados para mais 75 alunos que participaram gratuitamente dos cursos do FORMA Programa de Formação para o Emprego e Renda
de Ubatuba. A iniciativa capacita pessoas maiores de 17 anos no atendimento ao cliente, técnicas e práticas em vendas e matemática básica. A
ACIU informa que há oito turmas agendadas ainda
para dezembro e que o curso de Garçom já entrou na grade de programação do FORMA. Aos
interessados em participar dos cursos, as inscrições são gratuitas e deverão ser feitas na ACIU:
Rua. Dr. Esteves da Silva, 51- Centro. Outras informações pelo telefone (12) 3834 1449.

Shopping Pátio Pinda anuncia
início oficial das obras
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Política na região
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MEC autoriza novo Curso de Engenharia e
Controle de Automação da FAPI
O Ministério da Educação autorizou a abertura de
um novo curso de engenharia na FAPI, trata-se do
curso de Engenharia e Controle de Automação, ramo
que desenvolve e executa projetos de automação
industrial. Com a novidade, a Faculdade de
Pindamonhangaba passa a contar com dois cursos
de Engenharia: o de Produção e o de Controle de
Automação.
Com o crescimento da economia impulsionando
as indústrias, a procura por engenheiros e
tecnólogos nas áreas industriais tem aumentado de
forma grandiosa, abrindo-se muitas vagas para pessoas qualificadas. Para isso, a FAPI/FUNVIC tem investido também na formação de qualidade dos profissionais da engenharia.
O Engenheiro de Controle de Automação da FAPI
é um profissional que será qualificado para atividades de desenvolvimento e gerenciamento de projetos de sistemas automáticos de controle de máquinas e processos industriais. Além de atividades
relacionadas a projeto, o Engenheiro de controle e
automação pode exercer funções relacionadas à
supervisão e gerenciamento de processos produtivos automatizados.

O Engenheiro de controle e automação pode,
dentre outras áreas, atuar como pesquisador, administrador ou engenheiro de desenvolvimento em institutos ou centros de pesquisas em atividades que
investiguem avanços nos domínios da eletricidade
ou que a utilizem como insumo para investigação
em outras áreas do conhecimento.
Além do título de Engenheiro de controle e
automação, a FAPI oferece um certificado de qualificação parcial, na função de Eletricista de Manutenção Eletro - Eletrônica, CBO 9511-05, após a realização de avaliação de competência, a ser realizada a
partir do 7º semestre do curso.
Divulgação

Prof. Marcelo
Werneck,
idealizador do
curso de Eng. e
Controle de
Automação

Vale Empresarial
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Noites de Natal agitam o comércio de Pindamonhangaba
Akim/AgoraVale

Com a chegada do Papai Noel animando o mês do Natal em Pindamonhangaba,
as noites na cidade estão agradáveis e
atrativas para uma boa compra de presentes ou passeio pela região central da cidade.
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza diversas atrações com o intuito de
envolver a população no espírito natalino. A intenção é promover interação entre os pindenses nesta época tão esperada por muitos. Atividades tradicionais
como a visitação à casa do Papai Noel, o
presépio e a apresentação de músicas natalinas, também fazem parte do
cronograma de Natal. O Papai Noel vai receber as crianças em sua casinha até o dia 23
de dezembro.
Durante todo o mês de dezembro, o comér-

Chegada do Papai Noel emocionou grande público

cio local está funcionando até às 22 horas e
também aos domingos, com horários especiais, segundo a ACIP.

Outra opção é observar o encanto do
presépio instalado tradicionalmente na
Praça da Cascata. Conheça a sua cidade
gratuitamente e participe do city tour histórico. O convite é realizado pelo Departamento de Turismo da cidade para um
passeio pelos caminhos históricos. O city
tour segue a partir das 18 horas, todos os
dias até o dia 22 de dezembro para você
e sua família conhecerem a história da cidade. Retire o seu ingresso, a partida é
em frente a Caixa Econômica Federal.
Nos dias 17 e 18, a partir das 15 horas,
haverá o city tour em Moreira César, com
saída da Praça São João.
De quinta a domingo, acontecem apresentações no coreto da Praça da Cascata, sempre às 21 horas. Corais e bandas irão marcar
presença no local.

Natal Solidário da FAPI presenteia centenas de crianças
Divulgação

Centenas de crianças participaram da festa
do Natal Solidário 2011, organizado pela Faculdade de Pindamonhangaba e pela Fundação
Universitária Vida Cristã. O evento, realizado na
quadra poliesportiva da faculdade, é um projeto social organizado pela FAPI/FUNVIC que visa
apadrinhar crianças de bairros carentes de
Pindamonhangaba. Todos os anos, professores, colaboradores, alunos, parceiros e amigos
da Instituição se mobilizam e apadrinham centenas de crianças. Em 2011, mais de 700 crianças foram presenteadas.
Em cada canto, olhinhos brilhantes aguardavam ansiosos pela entrega dos presentes,
que para muitos poderá ser o único deste Natal. A criançada ficou eufórica e não faltou animação com os bonecos da faculdade, muita
música e, claro, um delicioso lanche preparado com todo carinho.
Pouco a pouco, cada criança foi recebendo o
seu presente, ou seja, um kit contendo roupa, sapato, um brinquedo e uma caixa de chocolate. O sorriso estampado nos rostinhos de todos demonstrava
Divulgação

Cada criança recebeu um kit contendo além do
brinquedo, roupa e calçado

Crianças foram beneficiadas com ação social da FAPI

a imensa alegria que transbordava e contagiava até
a equipe de voluntários, formada em sua maioria por
alunos do curso de Fisioterapia da FAPI, que se dispôs a trabalhar para que esse evento fosse um sucesso.
De acordo com o presidente da FUNVIC e diretor da FAPI, Profº. Luís Otávio Palhari, além de presentear as crianças, o projeto também visa ensinar
a elas o verdadeiro significado do Natal, que é o
nascimento do menino Jesus. “Esse projeto éuma
benção grandiosa de Deus, que este ano acontece
pela primeira vez nas dependências da Instituição.
É um momento muito especial ver o brilho no rostinho
dessas crianças e poder alegrar a vida delas, ensinando o verdadeiro significado dessa festa”, ressalta Luís Otávio, que faz questão de agradecer ainda
a todos os padrinhos e voluntários que se empenharam na realização do projeto. “Que Deus abençoe a todos e que possamos agraciar cada vez mais
e mais crianças”, finaliza.

Para a voluntária Maryanna da Silva Correa
Leite, aluna do 5º semestre do curso de
Fisioterapia,contribuir com projetos como o Natal
Solidário é uma grande satisfação.”Sempre
gostei de ajudar as pessoas porque é muito
gratificante pra gente mesmo. Fiz questão de
também adotar uma criança e ajudar na organização. Estou cansada, mas todo o esforço vale
a pena ao ver a felicidade dessas crianças”.
A vice-prefeita de Pinda,Myriam Alckmin também esteve participando do evento. “Agradeço a família FAPI por esse projeto, pois tem
muita gente que quer ajudar, mas não sabe
como.Achei bonito o Profº. Luís Otávio falar de
Deus e ensinar a essas crianças que o Natal
não é só o presente. Espero que ações como
essa da faculdade possa servir de exemplo
para toda a sociedade. Parabéns a todos da
FAPI e também a todos os corações solidários anônimos que adotaram essas crianças, afinal,ninguém
é feliz com a felicidade só sua”, enfatiza Myriam.
Divulgação

Diretor Luis Otávio Palhari participou
do evento e ficou satisfeito com o resultado
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Destacamos
neste espaço a
competência e
honestidade da
empresa JM Comercial, presente
em
Pindamonhangaba há 6
anos atuando
com
calhas,
rufos,
pingadeiras, dutos, telhas, coifas, chapas e exaustores
eólicos,
bem
como solda em material ferroso ou não. Prezando sempre a qualidade e compromisso com
o cliente, a emprese é dirigida pelo senhor
Adonai, profissional que atuou por quase três
décadas da antiga Villares (Gerdau) e conta
com uma equipe preparada e profissional, que
atende à Av. Albuquerque Lins, 983 – telefone
3642-3055 / 9735-0356.
Divulgação
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Divulgação

○
○
○
○
○
○

Registamos o profissionalismo de Isabel
(esq.) e Dra. Acília Lourenço (direita) que vem
executando um excelente trabalho junto à Diretoria da Uniodonto Pindamonhangaba.
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Uniodonto Pinda
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Localizada no coração da Vila Ema, a empresa Mercado Brasil conta agora com um espaço dedicado a diferentes culturas em forma
de móveis e objetos de decoração vindos de
todos os Estados do Brasil e ainda peças exclusivas da Indonésia. Trata-se de uma nova
proposta de mercado voltada para
decoradores, arquitetos e pessoas de bom
gosto que esperam por uma boa oportunidade
para encontrar, em único endereço, detalhes que
farão a diferença. A Mercado Brasil é uma loja com
nove ambientes e conta com mais de 600 peças,
entre móveis, objetos de decoração, luminárias, lareiras, peças exclusivas para varanda e até utensílios práticos e decorativos para espaço gourmet nunca antes encontrados no Vale. A empresa está
localizada na Avenida Madre Paula, 66 – Vila
Ema, São José dos Campos.
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Mercado Brasil

Parceria Aconvap, Senai e Prefeitura qualificam
mão de obra para construção civil em São José
Divulgação

A dificuldade de se
obter mão-de-obra qualificada para a construção
civil gerou a iniciativa da
Associação das Construtoras do Vale do Paraíba,
a Aconvap, que assinou
em junho uma parceria
com a Prefeitura de São
José dos Campos e com
o Senai para fornecer
treinamento gratuito à trabalhadores da construção civil. Com isso, a
cidade comemora agora
a formatura de 72 novos
trabalhadores capacitaTrabalhadores da construção civil são qualificados em São José
dos para atuar no setor.
O evento de formatura foi realizado pela Construtora, conta que trabalha há 9 anos na
Aconvap no auditório da Faculdade ETEP. Fo- área mas que esta é a primeira vez que tem a
ram três meses de curso onde os alunos pas- oportunidade de estudar sua profissão. “Paresaram por aulas teóricas e práticas para ce até coisa de programa de televisão, quancapacitação para as profissões de pedreiro do oferecem oportunidades para quem tem
assentador, pedreiro revestidor, eletricista poucos recursos. Pretendo aproveitar bem
instalador residencial, carpinteiro de estrutura, essa chance e fazer todos os cursos possíarmador, pintor de obra e instalador hidráulico. veis. Quero chegar a mestre de obras”, disse.
Participaram do ato o engenheiro Cleber W.
Carlos Martins, 45 anos, com mais de 20 anos
Córdoba de Lima, presidente da Aconvap, o de trabalho na construção civil, Carlos conta
engenheiro José Renato Dias Fedato, diretor que esta é a primeira vez que entra em uma
do IAP da Aconvap, Thiago Pegas, presidente sala de aula e os ensinamentos já resultaram
da ETEP, José Luís Nunes, secretário de Rela- em elogios na empresa onde trabalha. “Me sinções do Trabalho, José Edson de Carvalho to uma pessoa mais importante para minha
Coelho, atual presidente da CME, Adem Bafti, empresa. Não falto uma aula. Estou muito feliz
conselheiro CME, o engenheiro José Luiz de poder estudar e melhorar ainda mais meus
Botelho, diretor regional da Sinduscon, o Profº serviços”.
Carlos Ortunho Serra, diretor do Senai em São
Sobre o SindusCon-SP
José dos Campos e Hamilton Machado, proA Regional de São José dos Campos do
fessor do Senai. O evento também contou com SindusCon-SP possui uma atuação marcante
apoio do SindusCon-SP Regional São José.
em 62 cidades da região do Vale do Paraíba,
Urgência na capacitação
Serra da Mantiqueira, Alto Tietê, Região MeSegundo pesquisa realizada pela CNI (Con- tropolitana e Litoral Norte. As atividades da
federação Nacional da Indústria), com apoio da entidade visam à inserção das empresas loCBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Cons- cais da cadeia produtiva do segmento de construção), para 89% das empresas do setor, a falta trução civil em um novo patamar de qualidade,
de trabalhadores qualificados já é um proble- tecnologia e sustentabilidade f inanceira e resma e os pedreiros e serventes são os profissi- ponsabilidade social e ambiental.
onais com maior escassez no mercado. Em
Com 75 anos de história, o Sindicato da
São José dos Campos, a construção civil apre- Construção Civil do Estado de São Paulo desenta crescimento acelerado e já é responsá- fende o desenvolvimento dessas ações que
vel por cerca de 25% do PIB da cidade, movi- resultam em melhorias nas condições do sementando mais de 5,4 bilhões de reais.
tor, para todos os profissionais do ramo, denO curso teve ainda o apoio de Amanco, Arevale, tro e fora dos canteiros de obras.
Gerdau, ABCP - Associação Brasileira de Cimento
Com 9 mil empresas filiadas, a instituição é
Portland, Abrasvale, Universo e Votorantim.
a maior de sua categoria na América Latina, graExemplos
ças à dedicação com que representa um dos
Hailton Gomes da Silva, 37 anos, aluno do mais expressivos setores da economia do país
curso de carpinteiro de formas, da empresa JN que é o da construção civil.
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Divulgação

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”.
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1. Experiência de compra: a julgar pela forma
como os artigos de cama são embalados, parece
que o aspecto mais importante para a indústria é a
“densidade dos fios”. Já os clientes, costumam avaliar e julgar um lençol, pela sensação ao toque.
Todos os clientes abrem a embalagem e passam a mão no tecido. Mas, de qualquer modo, a
sensação dos lençóis, devido à goma, é de aspereza e isso não é bom. As lojas deveriam ter
alguns lençóis lavados até ficarem perfeitamente
macios para que os clientes soubessem realmente qual a sensação da roupa de cama que terão
em casa.
2. Experiência de compra: andar por uma loja
de departamentos e encontrar alguém que nos dê
alguma informação é algo muito difícil. A justificativa é que os funcionários tornaram-se repositores
de produtos. Sempre estão “lá atrás pegando alguma mercadoria”. Muitas pesquisas mostram uma
relação direta: quanto maior o contato cliente/funcionário, maior a média de vendas. Conversar com
um cliente tem a propriedade de seduzi-lo.
3. Experiência de compra: nunca vi uma loja
de colchões que levasse em consideração alguns
aspectos, que embora simples, são fundamentais na hora da compra:
Privacidade: as provas dos colchões deveriam ser atrás de um biombo. Essas “cabines de
provas” dariam mais privacidade ao cliente, pois
deitar-se diante de um vendedor estranho e de
pessoas passando na rua, é uma posição desagradável. Nenhum cliente consegue ficar deitado
mais de 10 segundos. Se pensarmos bem, é um
tempo muito curto para comprarmos um colchão
com 10 anos de garantia.
Travesseiro: as lojas poderiam aprender essa
lição com os hotéis. Oferecer um cardápio de travesseiros, se algum se assemelhar ao que o cliente tem em casa dará uma boa ideia do conforto
que o colchão realmente proporcionará. Além do
mais, a margem de lucro de um travesseiro geralmente é boa a ponto de permitir esta prática.

○

Experiências de compras estão
cada vez mais negativas...
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Crescimento Profissional

Debate

UNIP São José recebeu 3ª edição do
encontro do Grupo de Gerenciamento
de Projetos

Divulgação

O PM Vale Day (Project
Management Vale Day) promoveu no início deste mês, na UNIP
em São José dos Campos, a 3ª
edição do encontro do Grupo de
Gerenciamento de Projetos do
Vale do Paraíba.
Trata se de um grupo de pessoas voluntários que tem interesses em assuntos relacionados a
gerenciamentos de projetos e
também à aqueles que querem
compartilhar e disseminar experiências sucedidas das boas práticas de Gerenciamento de ProGerenciamento de Projetos é discutido por grupos de voluntário em São José
jetos.
O organizador Hugo Lourenço faz um convite para
PM Vale Day é uma iniciativa criada e organizada
por Hugo Lourenço (MBA, CSM, PMP® da Micro participar do encontro. “Venha você também fazer
Point Informática) onde um dos objetivos é ter um parte deste grupo. Vamos agitar a comunidade de
grupo focado nos assuntos de projetos para ser re- projetos em nossa região e a ajudar a aumentar a
ferência e ponto de encontro para os profissionais e maturidade em Gerenciamento de Projetos dos prointeressados aqui na região do Vale do Paraíba, que fissionais e das empresas do Vale. Vamos aumené uma região estratégia e em pleno desenvolvimen- tar a valorização da profissão e dos profissionais de
Gerenciamento de Projetos. Depende de cada um,
to.
O primeiro tema foi apresentado pelas voluntári- pois um pequeno apoio que temos, é e será uma
as Maria Donizetti e Monaliza Braz (Prefeitura de São grande força que o Vale recebe/receberá.
Os interessados podem fazer a inscrição no site
José dos Campos) sobre Resultados do uso do
Scrum na respectiva Prefeitura, compartilhando as do evento do grupo PM Vale Day: http://
lições aprendidas desta prática ágil no pmvaleday.yubi.me/.
Pelo Twitter, as informações do grupo podem ser
gerenciamento de seus projetos.
Outra apresentação foi feita pelo Valdemir Eizébio acompanhadas seguindo @hugolourencopmp:
(Interac) sobre Liderança Situacional em Projetos, https://twitter.com/#!/hugolourencopmp Divulgação
um tema de muita importância no Gerenciamento de
Projetos, pois aborda aspectos comportamentais e
de liderança que afetam o sucesso de projeto.
O último tema do encontro foi sobre Governança
Corporativa, apresentada pelo Ronaldo Emerick, Fornecedor de ERP, sobre a importância da Governança
Corporativa em TI, nas empresas e nos projetos.
Este foi o terceiro encontro do PM Vale Day e os
encontros são realizados numa freqüência mensal.
O próximo encontro está agendado para 21 de janeiro e deverá acontecer na sede da Conexão Serviços Empresariais (Center Vale Shopping em São
José dos Campos - SP) das 8h às 12h.
Hugo Lourenço organizador do PM Vale Day
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Boa Notícia

Pólo empresarial de
28 andares investirá
R$ 60 milhões em Jacareí
Jacareí se consolidou em 2011 como um município promissor em investimentos na região. Somente dois empreendimentos somam, juntos, R$ 75
milhões: Hotel Íbis e Madeitex Indústria e Comércio de Artefatos de Látex.
Recentemente, outro investimento de destaque para a cidade foi anunciado
pelo prefeito Hamilton Ribeiro Mota. É o Boulevard Jacareí – Office & Mal, um
verdadeiro polo empresarial que terá 28 andares, um dos mais altos edifícios do
Vale do Paraíba. O investimento é de R$ 60 milhões e tem como responsável a
Viaplan Construtora e Incorporadora e Costa Norte Construção e Incorporação.
Será um hotel com 130 quartos e 452 escritórios (com área de 25m² por sala
e 700m² para salas corporativas), além de 40 lojas em uma área de 2.500m²,
agregando serviços e praça de alimentação, e 520 vagas de estacionamento
com sistema rotativo, em um espaço total de mais de 43 mil m².
O interesse da rede hoteleira em Jacareí é reflexo direto de outros investimentos de porte em andamento na cidade, como as chinesas Chery e Sany e a
ampliação da Cebrace, entre outros, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emerson Goulart: “com a vinda de novas empresas, a demanda por serviços como os de hotelaria, entre vários outros, também cresce
Divulgação
exponencialmente”.

Vindas de novas
empresas e
empresários à Jacareí
atraem grandes
investimentos segundo
o prefeito Hamilton
Ribeiro (dir.)
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Destaque Comercial

Carlinhos Manutenção Automotiva:
32 anos de experiência e liderança no mercado
Divulgação

O atendimento diferenciado é um dos sem chances de impureza, num padrão especial de
segredos para atração e manutenção de concessionária, sem poluir o ar. O laboratório realisua clientela. Agendando com antecedên- za teste com as tintas na tonalidade correta que o
cia, o cliente leva seu veículo para reparos cliente exige.
Carlinhos Manutenção Automotiva está localizarápidos e o retira no mesmo dia. Outra vantagem especial para essa época de férias da no bairro Alto Cardoso – Rua Condessa de
é o pacote “Revisão de Férias”, que inclui Vimieiro, nº 400 e atende pelo telefone 3642-2688 e
diversos serviços automotivos garantindo 3645-6200 .
Divulgação
a satisfação do cliente num pacote
com preço diferenciado em peças
e mão de obra.
A empresa atende particulares e
seguradoras e ainda executa serviço automotivo de tapeçaria, lavagem, polimento, cristalização e reEmpresário Carlinhos comanda a oficina há 32 anos
paros completos.
Presente há 32 anos no mercado, a empresa
A empresa ainda realiza restauração comCarlinhos Manutenção Automotiva acumula ao longo pleta de carros antigos, trazendo o charme e
desse período uma sólida experiência no seg- a originalidade dos carros que fizeram sumento com diferenciais no serviço e atendimen- cesso no passado.
to. Com atuação em serviços de mecânica,
Pintura – Outro grande diferencial da
funilaria e pintura, a empresa preparou-s
empresa é a realização dos serviços de pine ao longo do últimos anos para atender com agili- tura, executado em uma cabine especializadade a demanda do mercado.
da que garante melhor qualidade da pintura,
Mão-de-obra qualificada garante satisfação dos clientes

Mercado da construção civil movimentou R$ 5,4 bilhões
Pesquisa imobiliária da Aconvap, com período
de julho a outubro de 2011, coordenada pela vicepresidente da Aconvap, Irene Tressoldi, revela que
a construção civil irá movimentar 5,4 bilhões de reais, cerca de 25% do PIB de São José dos Campos, na comercialização de 143 empreendimentos
que se encontram em lançamento e em construção
na cidade. “Esses empreendimentos deverão estar
prontos nos próximos 30 meses. A partir daí, a tendência é que o mercado se mantenha estabilizado
até que novas áreas com infraestrutura sejam
inseridas na cidade para execução de novos empreendimentos”, disse o presidente da Aconvap,
Cléber Córdoba. Ainda segundo pesquisa, a região

Lucas Lacaz

Sul de São José é a que concentra maior
número de novos empreendimentos, com
imóveis voltados para a classe média e média alta, seguida da região Oeste com 37
novos empreendimentos, e região Centro
com 29. O total de número de unidades incluindo apartamentos, casas e salas comerciais
é de 15.313 em lançamento ou em construção. A maioria dos apartamentos segue a tendência de famílias que procuram por imóveis
de até dois dormitórios, num total de 5.586
unidades em lançamento ou em construção,
seguido de imóveis com 3 dormitórios, num
São José apresente constante transformação em sua construção civil
total de 4.413 unidades.

Boas Festas!!! Feliz Natal!!!
Desejamos a todos os
nossos clientes os
sinceros votos de saúde,
paz e harmonia em 2012

A Gráfica Center Print deseja aos amigos e
clientes os votos de um Feliz Natal e um Ano
Novo de muitas realizações e sucesso

CASA DAS
CHAVES
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AgoraVale

Novo site da Dokar traz interatividade
e dinamismo com o público
Segundo o gerente da empresa, Gerson Brito, o novo site
tem como objetivo enquadra-se nas normas
éticas recomendadas,
pois o mesmo foi produzido com base nos
conceitos sugeridos
pela Volkswagen do
Brasil, através de seu
manual de boas prátiAtendimento diferenciado é uma marca registrada da concessionária Dokar
cas.
Buscando sempre inovar e aproximar-se com o
Com o novo site, o cliente internauta confepúblico, a Dokar – Concessionária VW em re diariamente as ofertas de veículos novos e
Pindamonhangaba lançou neste mês o seu novo e usado sempre atualizada, consulta disponibimoderno site. Produzido pela CMC Multimídia, o lidade de veículos, verifica a configuração ideal
novo site www.dokarveiculos.com.br , presente no com fotos de seu veículo, efetua intenção ou
mercado há vários anos, traz maior interatividade.
proposta de compra de veículo, agenda reviAgoraVale são e serviços mecânicos na oficina da empresa, solicita orçamento de revisão e peças originais e consulta planos
para aquisição do Consórcio Nacional
Volkswagen.
Teste Drive
Segundo Gerson, outro grande atrativo para o internauta que deseja conhecer
de perto um veículo VW é a possibilidade de agendar o “Best Drive”, indicando o melhor dia e horário para a realização do teste drive. “São diversas facilidade que o cliente VW poderá enconEmpresa está próxima de atingir a marca de
trar. Convidamos a todos que acessem
1000 veículos 0km vendidos em 2011

nosso site e verifiquem as inovações.
1.000 Veículos
Líder no mercado de venda de veículo VW em
Pindamonhangaba e região, a Dokar Veículos está
em grande ritmo de venda com a campanha
“Dokar: rumo a 1.000 veículos VW 0 km vendido
em 2011”. Além disso, a empresa vem movimentando empresas e mercado para o recorde de
vendas. “Temos toda uma estratégia envolvendo
colaboradores, através de premiações e buscando
cliente com financiamentos atrativos, boas condições
e avaliação vantajosa de carro usado”, afirmou o
gerente.

Novos Investimentos

Lei de incentivos atrai empresas e gera receitas em Pinda
Atrair empresas, gerar empregos e
melhorar arrecadação municipal. Baseada numa lei municipal,a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba devolve às
as empresas que chegam a cidade, parte dos investimentos realizados em
infraestrutura, durante sua implantação.
A compensação inicia-se assim que
a Prefeitura começa a receber o ICMS
referente à produção. A legislação e outras ações do programa de desenvolvimento e atração de investimentos têm
recebido elogios de diretores de várias
empresas.
Recentemente, a empresa Martifer
assinou contrato para repasse de subsídios que faz parte da Lei de Incentivo
de Implantação de Empresas no município. Com estes benefícios a cidade tem atraído
inúmeros investidores, contribuindo cada vez mais
com a geração de empregos.
Pedro Monteiro, representante da Martifer, afirma que a fábrica terá capacidade para 12 mil toneladas ano e isso permitirá à empresa atender a
demanda dos projetos em que pretende participar no Brasil. “São quatro os motivos que nos
trouxeram até o mercado brasileiro: os investimentos relacionados com a Copa 2014 e Olimpí-

Roberto Faria

Vista aérea de Pindamonhangaba

adas 2016, PAC 2 e mercado do Oil&Gás”, revela
Monteiro.
Monteiro salienta ainda que uma das grandes
vantagens comparativas de Pindamonhangaba é
que oferece um conjunto de infraestruturas de
acesso a pólos de grande importância quanto ao
volume de investimentos: Rio de Janeiro, São Paulo e baía de Santos. O ambiente de colaboração
e disponibilidade, evidenciados pela Prefeitura
também foi fator determinante na tomada de deci-

são.
A inauguração da fábrica está prevista para o início do próximo ano. Até
o momento gerou cerca de 80 postos
de trabalho diretos, e a estimativa é
oferecer até 1500 empregos diretos e
indiretos até ao ano de 2015.
Profissionais da área de montagem
de estrutura metálica, serralheria, pintura, soldagem, administrativo, projeto, e engenharia, entre outras, terão a
oportunidade de fazer parte do quadro de funcionários da Martifer. Os interessados poderão encaminhar o
currículo
para
o
email
rh.brasil@martifer.com.
Infraestrutura
O prefeito João Ribeiro salienta
que incentivar os investidores é um trabalho que
a Prefeitura de Pindamonhangaba tem feito para
que o município prospere a cada dia. “Além das
leis de incentivos também investimos em
infraestrutura. A pavimentação do Parque Empresarial Santa Rita, do Atanázio, duplicação da SP62, conclusão do anel viário, novas rotas para
escoar produção, como o próprio viaduto das Campinas e túnel do Mombaça são exemplos”, comenta o prefeito.
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SESI Taubaté e Polícia Militar Taubaté realizaram
Cantata Natalina
Neste ano, cerca de 6 mil pessoas assistiram à
Cantata de Natal da Polícia Militar, em Taubaté. Esta
foi a 10ª edição do evento que já se tornou tradição
na cidade. Alunos da escola estadual Jacques Félix
apresentaram canções e coreografias com temas
natalinos que encantaram a todos.
O evento marcou também o aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo que este ano
completou 180 anos.
SESI
Outra Cantata tradicional na região foi organizada
pela Diretoria do SESI/Taubaté convida a população
para assistirem a 5ª Cantata Natalina, que será realizada na próxima terça-feira, dia 6, às 20h, no SESI.
“Chegamos ao final de mais um ano, 2011 está
terminando, e é o momento de fazermos um balanço de nossas atividades, agradecer pelas realizações e planejarmos nossas ações para 2012. E para
comemorar este período especial de final de ano,
realizamos a 5ª Cantata Natalina”, disse o diretor,
Antonio Jorge Filho.

Divulgação

Grande público prestigiou novamente a cantata realizada em Taubaté

BASF apoiou formatura de 70 crianças do projeto Bombeiros Mirins de Guará
Foi realizada neste mês, no Corpode Bombeiros de Guaratinguetá a formatura da XI turma de Bombeiros Mirins.
O Projeto Bombeiro Mirim começou
em 2001com a iniciativa do então Tenente Ênio Fernandes no comando dos
bombeiros de Guaratinguetá. Bombeiros Mirins já era uma realidade em outras cidades e se fez novidade em
Guará por meio da corporação. Com o
intuito de empregar a consciência de
prevenção e assim beneficiar uma parcela da sociedade, o projeto se torna
uma ferramenta que ajuda a comunidade a tomar posse de sua cidadania.
Em 2002, o bombeiro do Controle de
Emergências da BASF, Luciano Mendes, foi contatado para possível parceria. Desde então, a BASF incentiva e
apoia toda ação realizada pelos bom-

beiros junto à comunidade guaratinguetaense. CerE m 2 0 11 , s ã o 7 0 c r i a n ç a s d e 11 a 1 4
ca de 500 crianças já passaram pelo projeto.
Divulgação anos,que têm formação baseada em noções de primeiros socorros, de prevenção e combate a incêndio e salvamento. Com duração de um ano, o curso traz,
além das técnicas de bombeiro, uma
noção de disciplina militar, espírito de
iniciativa, pró-atividade, solidariedade,
autoridade e civismo.
O projeto busca contribuir com a educação da comunidade em que a
corporação está inserida, proporcionando tardes de aprendizado e assegurando o espírito de solidariedade.
Para participar, basta se inscrever no
corpo de bombeiros da cidade de
Guaratinguetá. As vagas são sorteadas
uma que vez que o número de crianças
interessadas ultrapasse o número de vagas existentes.
Vista aérea da BASF, empresa que realiza ações sociais

Escola Técnica recebe prêmios na Gincana Anti Drogas em São José
No total, a Gincana mobilizou cerca de 34 estendeu durante todo o ano com várias tareA ETEP-Escola Técnica Professor Everardo
Passos, de São José dos Campos, recebeu mil jovens das escolas participantes, em São fas como a elaboração de slogans, de teatro,
troféu, medalhas e conquistou ainda uma mesa José dos Campos. Na ETEP foram mais de 700 criação de paródias, etc.
No concurso de Slogans, mais de 30 alude som, uma filmadora e uma máquina fotográ- pessoas envolvidas. A Gincana Anti Drogas se
Divulgação
fica pela terceira colocação entre todas
nos da ETEP se inscreveram e oito
slogans foram classificados.
as escolas estaduais, municipais e parProvas
ticulares do município, no encerramenOutras tarefas realizadas com a parto da Gincana do Programa Municipal
ticipação dos alunos foi “Paródia” e “TeAnti Drogas, promovida pela Secretaria
de Juventude da Prefeitura Municipal de
atro”, que transmitiram a mensagem sobre o prejuízo causado pelo álcool, tanSão José dos Campos. A Gincana teve
como objetivo prevenir, coibir, informar,
to para o alcoólatra como também para
seus familiares. Os alunos também parorientar e fiscalizar o uso e abuso do
ticiparam da campanha de alimentos
álcool e do cigarro prioritariamente, entre outras drogas.
para o Hospital Psiquiátrico Francisca
Júlia.
Na solenidade, os alunos tiveram a
oportunidade de manifestar sua satisfaA Diretoria da ETEP parabenizou a
todos os alunos, professores e coordeção em participar deste evento e de se
tornarem multiplicadores desta proposnadores, pelo empenho e envolvimento
ta em defesa da saúde e da integridanesta luta contra as drogas e lembra
de, contra as drogas consideradas lícique já está mobilizando a todos para a
Gincana do próximo ano.
tas, em especial o álcool e o cigarro.
ETEP São José recebe premiação em evento realizado pela prefeitura
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Corredor Ecológico do Vale do Paraíba mobiliza
empresas e incentiva novas parcerias
Divulgação

tos econômicos, sociais, ambientais e culturais está
presente não só no terceiro setor, mas também no
mundo empresarial. Estamos mostrando que já trabalhamos com objetivos comuns, mas que juntos
podemos aprimorar nossas ações”, afirma
Valladares.
A programação conta ainda com uma mesa redonda intitulada “O papel das empresas na recuperação do corredor ecológico do Vale do Paraíba e
no desenvolvimento da região”. Participaram do
debate José Luciano Penido (Fibria/ACEVP), Claudio Pádua (Instituto IPÊ/ESCAS - ESCAS – Escola
Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade),
Linda Murasawa (Santander) e Caio Magri (Instituto

Ethos - moderador).
O Projeto Corredor Ecológico do Vale do Paraíba
tem como meta, em 10 anos, plantar mais de 200
milhões de árvores nativas na região aliando a isso
o desenvolvimento da comunidade local, recuperando uma área de 150 mil hectares. A metodologia do
projeto é reconhecida pelo governo do Estado de São
Paulo como modelo para ações de biodiversidade,
restauração e compensação ambiental. Na primeira
temporada de plantio, foram recuperados 178 hectares
de Mata Atlântica no Vale do Paraíba.
Sobre a ACEVP
José Luciano Penido, pres. do Conselho da ACEVP
A Associação Corredor Ecológico do Vale do
A Associação Corredor Ecológico do Vale do
Paraíba (ACEVP) é uma organização não governaDivulgação mental, apartidária e sem fins lucrativos criada
Paraíba (ACEVP), em parceria com o Instituto
Ethos, realizou recentemente um diálogo aberem 2009, que por meio de parcerias publicas
to com os empresários. O evento foi realizae privadas pretende restaurar 150 mil hectado no auditório do Serasa, em São Paulo e
res de floresta na porção paulista da bacia
apresentou o projeto ao empresariado com o
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, aliando a
objetivo de viabilizar novas parcerias.
isso o desenvolvimento social, cultural e eduA abertura do evento foi feita por José
cacional da região.
Luciano Penido, presidente do Conselho de
O plantio das árvores é feito visando à criAdministração da Fibria e presidente do Conação de corredores ecológicos que interligaselho da ACEVP, e Jorge Abrahão, presidenrão a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A
te do Instituto Ethos. Em seguida, Paulo
conectividade entre as áreas de conservação
Valladares, secretário executivo da ACEVP,
e áreas naturais facilita a dispersão das espéfez uma apresentação da instituição focada nas
cies e a recuperação de áreas degradadas,
formas como as empresas podem se tornar
conciliando a conservação da biodiversidade
parceiras nas ações já desenvolvidas ou na Da esq. p/ dir. Cláudio Pádua (Instituto IPE_ESCAS), Maria Zulmira de e o desenvolvimento socioambiental da recriação de projetos customizados.
Souza (mediadora), Linda Murasawa (Santander) e José Luciano Penido gião. Outras informações, consulte o site
“A prática da sustentabilidade nos aspec- (Pres. Conselho ACEVP) e Paulo Valladares (Sec. executivo ACEVP) www.corredordovale.org.br .

A equipe do Jornal
ValeEmpresarial deseja
aos seus leitores, clientes
e amigos os sinceros
votos de Boas Festas e um
promissor Ano Novo!
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Casa de Noel repete sucesso e exemplo de solidariedade
Fotos: Divulgação

Judith e Andréa, organizadores do evento

Com o final do ano se aproximando, o clima
das festas começa a tomar conta das pessoas. Nesse clima, foi realizado pelo terceiro ano
consecutivo o evento beneficente Casa de
Noel, que iniciou as festividades natalinas, evi-

denciando já em sua concepção o verdadeiro
clima do Natal: a solidariedade.
A edição 2011 foi realizada nos dias 23, 24
e 25 de novembro, na Fazenda Bela Vista, em
Pindamonhangaba SP, onde uma tradicional
Casa de Fazenda cede espaço a toda magia
do Natal. Diversos convidados, empresários,
artistas, autoridades puderam apreciar uma
belíssima decoração natalina, fazer compras e
ainda desfrutar de um agradável happy hour.
Como nos anos anteriores, a Casa de Noel
reverte a renda arrecadada com a venda de
convites para uma instituição da nossa região:
a Casa Recomeço, que atende pacientes carentes acima de 18 anos em fase de tratamento do câncer.
A iniciativa é das empresárias Andréia e
Judith que reuniram um grande número de voluntários e colaboradores em prol de uma causa tão justa.

dos na
Amigos e convida
de Noel
3ª edição na Casa

SESI Taubaté
realiza Super Férias
2012 em janeiro Grupo de estudo para melhorias da região

O Diretor do SESI Taubaté, Antonio Jorge, informa à população que realizará o SUPER FÉRIAS
no período de 03 a 27 de Janeiro de 2012 pelo
SESI – Serviço Social da Indústria, CAT “Luiz
Dumont Villares” – Taubaté.
O evento será dividido em 4 módulos, no horário das 13h30 às 17h30, tendo por finalidade a
integração, o lazer e o bem estar das crianças através de muitas atividades esportivas, recreativas e
culturais.
Poderão participar do Super Férias, crianças 5
a 17 anos de ambos os sexos. É obrigatório fazer
a inscrição do participante em ficha própria emitida
pela Secretaria Única do SESI, no valor de R$ 17,00
por semana/módulo para beneficiários e R$ 20,00
(Vinte reais) para não beneficiários. A diária para
beneficiários será de R$ 7,00 e não beneficiários
será de R$ 8,00.
As crianças serão divididas por faixa etária, em
4 grupos: 5, 6 e 7 anos - 8, 9 e 10 anos - 11e 12
anos - 13 aos 17 anos. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone (12) 3633.4699.
Confira os Módulos por Semana
Módulo I (1º semana) – de 03 a 06 de Janeiro de
2012
Módulo II (2º semana) – de 10 a 13 de Janeiro de
2012
Módulo III (3º semana) – de 17 a 20 de Janeiro de
2012
Módulo IV (4º semana) – de 24 a 27 de Janeiro de
2012

central de São José apresenta resultado
Aconteceu neste mês a última Oficina de Colaboração do projeto Centro Vivo em São José dos
Campos. Nesta noite será apresentada a conclusão
dos resultados gerados durante todos os encontros
com a população.
A cidade organizou cinco Oficinas de Colaboração que discutiram os temas Mobilidade Urbana, Qualificação dos Espaços Urbanos, Oportunidade de Negócios, Patrimônio e Diversidade Cultural.
Pelo estudo foi definido a ‘Visão de Futuro’ para
o Centro de São José e os resultado que irão nortear
as ações e projetos do plano estratégico Centro
Vivo. Dentre as ideias e melhorias para o Centro
destacadas pelos participantes das Oficinas estão:
redução na utilização de automóveis no centro,
melhoria no transporte público coletivo, incentivo na
utilização de transportes não motorizados, como bicicletas, priorização do pedestre e a acessibilidade

universal, funcionamento do Centro em horários estendidos e criação de novos espaços para manifestações artísticas e culturais.
Objetivo
As Oficinas de Colaboração alcançaram o objetivo de reunir representantes de diversas esferas da
sociedade joseense que juntos elaboraram uma visão de futuro compartilhada entre cidadãos, poder
público e iniciativa privada que irão orientar as ações
do projeto Centro Vivo.
Sobre o projeto
O projeto - O Centro Vivo é um plano estratégico
que visa a requalificação da área central de São José
dos Campos. O conceito geral deste plano estratégico é fazer um projeto que unifique diagnósticos e
preveja as ações futuras, com atuações públicas e
privadas, estabelecendo a cooperação mútua dos
atores que compõem o cenário urbano.
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Taubaté sedia Instituto Brasileiro de Energia Industrial Limpa
Produzir energia limpa é a meta dos países que
buscam desenvolvimento apoiados em soluções
que não prejudiquem o meio ambiente. Em visita
recente à Coréia, representantes da Universidade
de Taubaté (Unitau) e EPTS (Empresa de Pesquisa,
Tecnologia e Serviços da Unitau) puderam ver de
perto como a tecnologia oriental é avançada nesse
segmento.
Nessa viagem formou-se o Instituto Brasileiro de
Energia Industrial Limpa ou BIOICE (sigla em inglês),
uma iniciativa que tem como objetivo realizar pesquisas para desenvolver novas tecnologias com foco
na preservação ambiental. Atualmente, 50 empresas

coreanas integram o BIOICE. O lançamento oficial
do Instituto aconteceu no Departamento de Engenharia Civil da Unitau, juntamente com a apresentação da Rodada de Negócios Brasil-Coréia.
Participaram do lançamento, representantes de
duas grandes empresas coreanas que atuam no
setor de energia limpa - solar e eólica. Ambas
fazem parte do BIOICE e têm intenção de trazer a
tecnologia desenvolvida nos dois segmentos
para o Brasil, em especial para o Vale do Paraíba,
região que está sendo estudada pelos empresários.
“Nosso objetivo é promover uma troca de ex-

periências entre os empresários coreanos e os
brasileiros, incluindo a transferência de tecnologia
para a região”, explica o Prof. Eduardo Enari, um
dos coordenadores do BIOICE.
O lançamento do BIOICE e da Rodada de Negócios Brasil-Coréia são oportunidades para apresentar aos empresários brasileiros as tecnologias
desenvolvidas pelos coreanos e promover laços
comerciais entre os dois países. A troca de informações no evento tem como objetivo reunir uma
comitiva de empresários brasileiros dispostos a ir
até a Coréia em fevereiro de 2012, quando o BIOICE
será lançado oficialmente em solo coreano.

ACEG, Prefeitura e Polícia Militar promovem ação
de apoio aos Flanelinhas em Guaratinguetá
Aconteceu no Salão Paroquial de
Guaratinguetá uma importante ação conjunta entre a ACEG (Associação Comercial Empresarial), Prefeitura Municipal e Polícia Militar para
auxiliar os Flanelinhas da cidade a conseguirem se recolocar no mercado de trabalho.
Segundo a presidente da ACEG, Márcia
Molina, “esta ação visa melhorar as condições
dos rapazes e eliminar os problemas com os
motoristas, que vêm até o centro comercial
para fazerem suas compras de Natal e são

obrigados a pagarem taxas aleatórias, para
deixarem seus carros estacionados.”
Durante todo o dia serão oferecidos aos
Flanelinhas serviços gratuitos de ficha de emprego, exames de sangue, atualização de documentos, refeição, cortes de cabelos e cadastro na Assistência Social de Guaratinguetá.
O 1º Sargento da Polícia Militar de
Guaratinguetá, Marco Aurélio Ribeiro dos Santos, afirma que “em continuidade a Ação Social
denominada Guará Cidadão, em parceria com

o Ministério Público, a PM junto à comunidade
guaratinguetaense solicita a colaboração da população, para que não prestigiem ou incentivem a prática dessa profissão ilegal, ou seja,
não doem dinheiro aos flanelinhas e que denunciem mediante 190, quando se sentirem
acuados com tal ação”.
Essa ação social tem a parceria da Escola
do Comércio e da Beleza de Guaratinguetá e
do 1º Cartório de Registro Civil de
Guaratinguetá - Oficial Rosa Mesquita Zampieri.
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Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Gilberto Freitas

Flash do NDV – Núcleo de Decoradores do Vale - Emerson Machado (esq),
Francisco Di Santo, Ângela Sales, Maria Augusta, Gustavo Andrey, Viviane Renó,
Elisângela Barreto e Simone Peres (à direita)

Deputado Padre Afonso Lobato e cantor Dunga (Canção Nova)
prestigiaram mais uma edição do evento social Casa de Noel, em Pinda.
Na foto, recebidos pelas organizadoras do evento.
Mayra Salles – Maia Comunicação

Fábio Duarte, diretor do CIESP Taubaté, Felício Murade, Pró-Reitor de Extensão da
Unitau, José Rui Camargo, Reitor da Unitau e Nara Perondi, Pró-Reitora Estudantil
Mayra Salles – Maia Comunicação

Almir Fernandes,
diretor do CIESP
São José dos
Campos, e esposa
em recente evento
em Taubaté

Técnico da
Escola Senai
Pinda, Daniel
Bulgarelli (esq)
com o aluno Italo
Henrique César e
o diretor do
SENAI Pinda
Paulo Sergio
Torino. Italo
competiu na
última fase da
Copa Senai pela
modalidade
Tênis de Mesa.

Engº Rubens Reuter e sra. Valquiria (professora Paisagismo Senai) com o filho
Rafael Reuter em recente evento na Fazenda Bela Vista

Em ritmo de festas de final
de ano o Empresário
Carlos Maradona (Center
Print) e sua esposa Gislene
(Turismo/Prefeitura) que
aniversariou no último dia
13 e comemorou num
cruzeiro em alto mar, com
amigos especiais.
Parabéns!

Professor Luis
Otávio Palhari em
recente encontro
sobre a educação
com o Senador
Cristóvão
Buarque (PDTDF)
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Para comemorar as conquistas do ano de
2011, o CIESP Taubaté promoveu no início deste mês, um jantar de confraternização que reuniu
associados, familiares, autoridades e imprensa.
Cerca de 350 convidados compareceram à cerimônia de encerramento do ano. Tradicional no
calendário de eventos da entidade, o jantar também comemorou os 60 anos do CIESP Taubaté,
com o lançamento de um livro institucional que
conta a trajetória do CIESP nas últimas seis décadas.
O livro “CIESP Taubaté – 60 anos” foi produzido e editado pela Maia Comunicação, empresa
que faz assessoria de comunicação para a enti-

dade. Felipe Cury, presidente da Associação Comercial
de São José dos Campos,
representou o presidente da
FIESP/CIESP, Paulo Skaf.
Além do lançamento do livro, a noite também homenageou a funcionária Maria
Fernanda Ferro Cavalheiro,
que trabalha no CIESP
Taubaté há 20 anos. Fernanda
foi presenteada com uma
escultura do artista Fernando
Ito.

Fotos: Mayra Salles – Maia Comunicação

CIESP Taubaté comemorou 60 anos de atividade
com lançamento de livro

Felipe Cury, presidente da ACI de São José dos Campos,
Albertino Abreu e Beto Carrapato

Empresários e convidados prestigiaram o evento de
confraternização do CIESP/TAUBATÉ

Fábio Duarte, diretor do CIESP Taubaté,
comAlbertino de Abreu, vice-presidente do CIESP
São Paulo, durante lançamento do Livro
Comemorativo de 60 anos do CIESP Taubaté

Fábio Duarte, diretor do CIESP Taubaté
e Fernanda Ferro, funcionária homenageada

Pour La Vie lançado em grande estilo em Taubaté

Fotos: AgoraVale

Aconteceu no início
deste mês, em
Taubaté, o
lançamento do Pour
La Vie, configurado
como um dos maiores
lançamentos
imobiliários da
região. O evento
aconteceu no
Showroom da Cozinha
& Cia - ao lado do
futuro Shopping Via
Vale e indústria LG.
Trata-se de mais um
residencial ecológico,
empreendimento
lançado pela Ladeira
Miranda. O jornal
ValeEmpresarial traz
vários flashs da noite
de lançamento.

