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Entidade da construção civil
acredita que setor será o grande
destaque da economia em 2012

Compras de material escolar
aquecem o movimento nas

papelarias da região

Rally, Basquete e Voley:
empresas da região apostam

em patrocínios esportivos

Em Jacareí, Cervejaria Heineken produz
“nova Kaiser”

Shoppings da região
apresentam programa
para férias em janeiro

Visando atrair
pais e crianças no
mês de janeiro,
período de férias
escolares, os
shoppings da re-
gião realizam atra-
tivas programa-
ções em suas
praças.

PÁGINA 08

Empresa de São José
realiza descontaminação
de lâmpada fluorescente

História da bicicleta é tema de
exposição no SESC São José

Divulgação

Com quase 30 anos de história, após a divisão
da cervejas da FEMSA, a aquisição pela Heineken,
traz uma grande novidade ao mercado de cerveja-
ria: a nova Kaiser, relançada com nova identidade
visual e com uma campanha que a apresenta como
a “cerveja bem cervejada”, disposta a agradar o
paladar de milhões de consumidores exigentes. O
repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz (Agência A 13)
acompanhou o relançamento da Kaiser em cobertu-
ra especial para o ValeEmpresarial.

PÁGINA 10

Doki e Mundi do canal
Discovery Kids

Com apoio de empresas, ACEG realizou
sorteio de prêmios em Guaratinguetá

A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá (ACEG) realizou o sorteio da Cam-
panha Natal de Prêmios 2011, na praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves. Na ocasião estavam pre-
sentes a presidente da ACEG, Márcia Molina e
membros da sua diretoria (foto).

Pindamonhangaba
A ACIP realizou também realizou de um auto-

móvel 0km através de evento realizado na Praça
Monsenhor Marcondes comandado pelo presiden-
te Jorge Samahá.

PÁGINA 12

Divulgação/ACEG

Nesta edição o ValeEmpresarial traz uma impor-
tante matéria, para incentivar as empresas da região
a uma ação ambientalmente sustentável: a
descontaminação de lâmpada fluorescente. Empre-
sa de São José dos Campos vem ganhando espa-
ço no mercado na realização desse serviço e o
Shopping Colinas é uma das empresas do Vale que
investiu nesse processo.

PÁGINA 05

Divulgação

Até o dia 12 de fevereiro, o SESC traz a São
José dos Campos a exposição “Pedale no Tempo”,
que traça uma breve história da bicicleta, por meio
de informações históricas e imagens publicitárias que
levam ao conhecimento público todo o fascínio que
esta prática esportiva exerce sobre as pessoas.

PÁGINA 11

AC Picon

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Shopping Colinas executa a ação ambiental na região
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Como Vencer a Concorrência
Não sejamos hipócritas. Esta história de que con-

corrência é saudável porque estimula o desenvolvi-
mento e combate o imobilismo é filosoficamente
bela, mas não retrata a realidade.

Frédéric Bastiat, economista francês do século
XIX e grande defensor do livre comércio, dizia: “Des-
truir a concorrência é matar a inteligência”. Pois en-
tão que morra, neste caso, a inteligência! Qualquer
empresário ou gestor há de concordar que concor-
rência boa, é concorrência morta.

É por isso que o mundo corporativo tem sido
marcado por fusões e aquisições, com a formação
de grandes grupos econômicos. Tome-se como
exemplo o setor bancário. Chama menos atenção a
redução do número de instituições financeiras, o que
não seria uma medida estatisticamente adequada, mas
a concentração do patrimônio líquido, dos depósitos e
do crédito entre os 15 maiores bancos do país.

As grandes companhias buscam o caminho dos
ganhos de escala e da redução de custos
operacionais, princípios econômicos legados da Era
Industrial. É uma forma de debelar a concorrência ab-
sorvendo-a (aquisição) ou aliando-se a ela (fusão). Mas
fica a pergunta: e quanto às pequenas empresas?

Firmas de pequeno e médio porte têm uma natu-
ral vocação autofágica. Em outras palavras, digladiam-
se por um pedaço de osso como se fosse carne de
primeira. Chegam até mesmo a praticar dumping (ven-
der abaixo do preço de custo) para evitar que o vizi-
nho ganhe o pedido. Cooperativismo e
associativismo são palavras ausentes do vocabulá-
rio – e do dicionário – da maioria dos empresários.
É uma questão cultural alicerçada num modelo men-
tal ultrapassado: cada um que cuide de seu terreiro.

Houve uma época em que bastava produzir o
que fosse para surgir um comprador. Outro econo-
mista francês, este no final do século XVIII, Jean-
Baptiste Say, cunhou uma lei de mercado que dizia: “Toda
oferta cria sua própria demanda”. Sua assertiva teve vida
longa, a ponto de Henry Ford declarar no auge da produ-
ção de seu veículo Modelo T: “Você pode ter o carro da
cor que quiser, contanto que ele seja preto”.

Mas os tempos áureos sucumbiram em 1929 com
a Grande Depressão. O impacto econômico foi ta-
manho que, nos Estados Unidos, a taxa de desem-
prego saltou de 9% para 25% em apenas três anos.

Hoje vivemos um período de comoditização
ampla, geral e irrestrita. Os produtos são todos mui-
to parecidos em funcionalidade. E os consumido-
res dão as cartas, reinando no trono da infidelidade
e com elevado poder de barganha.

O sofrimento é ainda maior no comércio que na
indústria. Basta caminhar em São Paulo, por exem-
plo, pela Teodoro Sampaio dos instrumentos musi-
cais, a Consolação dos lustres, a Santa Ifigênia dos
eletrônicos ou simplesmente as praças de alimenta-
ção de qualquer shopping para sentir na pele e na
veia a ferocidade da concorrência. O que fazer?

1. Cuide do visual. O jogo começa na aparência
que conduz à sedução. É o marketing de percep-
ção. Você precisa captar a atenção do cliente para
que ele escolha, entre as inúmeras alternativas, o
seu ponto. Isso envolve a fachada, o letreiro e até
mesmo o nome do estabelecimento. Os trajes dos
atendentes, a pintura das paredes, a limpeza do piso,
o índice de luminosidade, a organização dos pro-

dutos expostos e a facilidade de acesso a eles. Per-
ceba que as mesmas regras aplicam-se a uma loja
virtual. Neste caso, falamos de um site de fácil navega-
ção, com diagramação e cores agradáveis, ágil na tran-
sição de páginas, amigável na busca por produtos.

2. Treine seu pessoal. Considerando-se que os
produtos são similares e, portanto, facilmente com-
paráveis, o único canal possível de diferenciação é
o da prestação de serviços. A palavra de ordem agora
é “atendimento”. Não apenas um atendimento bom, mas
sim um excepcional, prestado por uma força de ven-
das que antes de tudo conhece em profundidade o
que está ofertando. É a chamada “venda consultiva”
que compreende necessidades, orienta sobre tipos e
modelos, instrui com foco na adequação e assiste atra-
vés do pós-venda promovendo a fidelização.

3. Tenha o produto disponível. Parece óbvio,
mas esta é uma das grandes falhas de gerenciamento
no ponto de venda. Imagine ter atraído o consumi-
dor para sua loja e tê-lo presenteado com um aten-
dimento exemplar. Após analisar todas as possibili-
dades ele escolhe um produto que está esgotado.
Era o modelo perfeito de calçado, mas não na cor de-
sejada. Era o prato ideal para o almoço, mas sem o
molho preferido. Você terá o desprazer de ver seu
cliente, igualmente frustrado, sair pela porta afora de
mãos vazias –mas agora seguro do que pretende com-
prar, evidentemente em seu concorrente. Portanto,
mantenha um estoque de segurança. E se você não
dispõe de espaço ou capital para tê-lo, é preferível reduzir
a gama de produtos oferecidos ou especializar-se em um
grupo específico. Se você não é o primeiro e nem o maior,
seja o melhor no que se propõe a fazer.

4. Crie diferenciais. Além do excelente atendi-
mento, seja criativo nos detalhes e tenha a inovação
como lema. Promova campanhas e concursos, crie
bônus por fidelidade, escute e surpreenda seus cli-
entes com novas soluções integradas. Propicie con-
dições variadas de pagamento estabelecendo, por
exemplo, parceria com instituições financeiras. Vi-
vemos uma onda de crédito abundante e facilitado,
ainda que caro, mas que permite adquirir bens para
pagamento em longo prazo mediante suaves presta-
ções mensais. Você não precisa assumir o ônus dos
riscos do financiamento. Não é este o seu negócio.
Mas uma financeira fará este papel com todo prazer.

5. Diga não à guerra de preços. Venda benefíci-
os associados aos produtos, desviando o foco do
preço. A regra é vender valor e não preço. Por isso
a importância do atendimento, inclusive no pós-ven-
da, além da oferta de acessórios, de assistência
técnica permanente e de condições diferenciadas
de pagamento, conforme já mencionado.

6. Em guerra deflagrada, lute para ganhar. Ja-
mais se esqueça de que você está em guerra per-
manente com seus concorrentes. Esteja, pois, pre-
parado. Conheça bem, e de perto, seus concorren-
tes. Visite-os ou coloque alguém para visitá-los. Te-
lefone para monitorar a qualidade do atendimento.
Pesquise preços. Descubra seus pontos fortes e
os copie. Descubra seus pontos fracos e guarde as
cartas na manga. Contrate seus melhores funcionári-
os. E, fundamentalmente, inove. Torne-se único a
ponto de tornar a concorrência irrelevante. Mas lem-
bre-se: eles podem estar fazendo exatamente o
mesmo em relação a você.

Emprego em 2012
Especialistas no setor econômico indicam

que o ano de 2012 não será tão ruim como
2011. Comparativamente ao mercado internaci-
onal, a economia brasileira sobreviveu positi-
vamente no ano passado, o que indica que
poderemos ter bons e posit ivos índices em
nossa economia neste ano que se inicia.

Na edição de Junho de 2011, nosso Editori-
al “Momento de Reflexão” trouxe um panorama
do primeiro semestre indicando que 2011 se-
ria um ano estável, face às dificuldades impos-
tas pela economia mundial.

Um fato interessante foi o Índice de Empre-
go divulgado pela Fiesp e Ciesp que apontou
esta estabilidade com um corte de 500 postos
de trabalho no acumulado do ano na indústria
paulista. A instituição avaliou que 2011 apresen-
tou  um desempenho “me lancó l i co ”  do
mercadode trabalho da indústria e que o cres-
cimento da indústria deve ter ficado em torno
de 1% em 2011, considerado “ medíocre”.

Para a FIESP, a entrada de produtos impor-
tados no Brasil persistiu durante todo o ano de
2011, expandindo o valor negativo de manufa-
turados na balança comercial de US$91 bilhões,
contra saldo negativo anterior de US$71 bi-
lhões.

No acumulado do ano, o setor produtivo
paulista registrou um corte de 500vagas, o que
equivale a uma taxa praticamente estável (-
0,01%) na comparação com dezembro do ano
anterior.

Com esse retrospecto é possível prever
nossa at iv idade econômica, assim como o
desempenho da economia global, não será
“maravilhoso” e que podemos esperar um cres-
cimento de nossa economia em torno de 3%,
com crescimento de 2% de nossa indústria e
uma oscilação positiva de 1% na geração de
emprego.

Especial istas do setor também esperam
uma redução da Taxa Selic e um tímido recuo
do dólar, bem como incentivo no consumo da
linha branca e materiais de construção, para
que essas previsões possam se concretizar.

De qualquer forma, estamos iniciando um
novo ano, por isso esperamos começar com o
“pé direito” para que o setor produtivo brasi-
leiro e a classe assalariada colham os benefí-
cios dessa otimista previsão.
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Política na região

Divulgação

CIESP de Jacareí e Gestão Smart
prevêem novas parcerias para

capacitar profissionais da região
Estrada do Marçon é reformada

A Estrada Antônio Marçon recebeu atenção da
Prefeitura de Pindamonhangaba para oferecer mais
qualidade e segurança aos motoristas. No local foi
feito o levantando de aterro para o escoamento da
água às margens da pista, além da substituição de
tubo e alargamento de grande trecho da mesma.
“Podemos dizer que é uma reforma geral para me-
lhorar as condições da estrada”, resumiu o diretor
de Serviços Municipais, Sérgio Guimarães. As obras
atendem principalmente aos motoristas que vão para
o bairro Marçon, Taubaté e Tremembé.

 

Guará entrega verba
A Secretaria de Turismo e Lazer de Guaratinguetá

entregou neste mês os cheques referentes à sub-
venção do Carnaval 2012. A subvenção definida pelo
prefeito Junior Filippo foi aprovada pela Câmara
Municipal.  Receberam o cheque no valor de R$ 40
mil as agremiações: Embaixada do Morro, Acadê-
micos do Campo do Galvão, Unidos da Tamandaré
e Beira-Rio da Nova Guara. As escolas de samba
Bonecos Cobiçados e Mocidade Alegre do Pedre-
gulho não enviaram representantes. A Mocidade tem
uma pendência com a administração municipal e tenta
receber o repasse por meio de uma ação judicial.

Fim do DDD no Vale só em 2016
Resolução da Anatel (Agência Nacional de Tele-

comunicações) que criou a tarifa única para todas
regiões metropolitanas do País é estendida a novas
regiões somente de cinco em cinco anos, com as
revisões dos contratos de concessão. Como a últi-
ma revisão ocorreu em 2010, passando a vigorar
para o quinquênio entre 2011 e 2015. Assim, a RM
Vale teria que aguardar até a nova revisão, que pas-
saria a vigorar em 2016. Segundo a Anatel o regula-
mento est[a em vigor e impede que a RM Vale pas-
se a contar, de forma imediata, com tarifa local nas
ligações entre seus municípios.

Desde maio do ano passado, todas as 39 regi-
ões metropolitanas do país, mais três regiões inte-
gradas, realizam chamadas telefônicas a custo de
ligação local entre os municípios da mesma área.
Hoje, não há cobrança de DDD apenas para ligações
entre São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, entre
Taubaté e Tremembé, e entre Guaratinguetá e
Aparecida. A variação no custo das ligações pode che-
gar a até 70% com o fim do interurbano.

O CIESP de Jacareí e a empresa Ges-
tão Smart firmaram desde junho passado
uma parceria para capacitar e preparar pro-
fissionais de Jacareí e região para atender
a recente demanda de novas indústrias de
grande porte que estão se instalando, ci-
tando entre eles a Chery, Sany, Tecnia e
outros.

Diversas atividades foram realizadas em
parceria com a CIESP, compartilhando in-
clusive da suas instalações e infra-estrutu-
ra, dentre elas o Curso de Auditor Interno
da ISO 9001 realizado entre setembro e
outubro de 2011 envolvendo 25 pro-
fissionais de 15 empresas, cujo ob-
jetivo é preparar profissionais para
aprofundar no conhecimento da
ISO9001 e capacitar para realização
de auditorias internas.

Foram realizados também diver-
sas palestras de ISO 9001 para di-
versas entidades incluindo Câmara
Municipal de Jacareí, CAC (Centro
de Atendimento ao Cidadão de
Jacareí) e CIESP-Jacareí, para mos-
trar a importância em atender esta
importante norma internacional como
um dos requisitos para muitas empresas em partici-
par de futuras negociações com as empresas que
estão instalando em Jacareí.

Em novembro, na Semana Global do
Empreendedorismo, foi realizado um Café de Ne-
gócios promovendo o encontro de empresários do
Grupo Networking Vale do Paraíba com os empre-
sários do CIESP. O evento contou com a participa-
ção da Ângela Lima, diretora da Vale Empregos,
headhunter especialista em Networking.

Segundo Magno Leonardo Cunha da Silva, só-

HU abre inscrições para curso de
aperfeiçoamento em oftalmologia em Taubaté

cio proprietário da Gestão Smart, as perspectiva para
2012 são muito boas apesar da crise européia que
pode afetar a nossa economia, pois o Vale do
Paraíba, em especial Jacareí, está em franco de-
senvolvimento e podendo ser um pólo exportador
de diversos seguimentos, principalmente no setor
automobilístico, além do setor aeronáutico, cujo se-
tor ganhou recentemente importantes concorrências
internacionais e com esta parceria com a CIESP-
Jacareí podemos contribuir para melhorar a
capacitação destas das empresas da região.

O Hospital Universitário da Universidade de
Taubaté (UNITAU) está com as inscrições abertas até
o dia 6 de fevereiro, para a seleção ao curso de
aperfeiçoamento em oftalmologia para o ano de 2012.
A taxa de inscrição para o processo seletivo é de
R$ 280,00.

O curso de aperfeiçoamento em oftalmologia é
composto por 3 níveis (oftalmologia clínica, oftalmo-
logia cirúrgica básica e oftalmologia cirúrgica avan-
çada), sendo que cada nível corresponde a um ano
de duração, com 290 horas/aula cada período. Ape-
sar de não substituir uma residência médica ou uma

pós-graduação, ao final do curso o aluno receberá
um certificado de conclusão do curso de aperfeiço-
amento, expedido pela Pró-Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias (PREX).

Serão duas vagas disponíveis para o primeiro
ano, que serão destinadas aos candidatos aprova-
dos na seleção, que é obrigatória apenas para o
primeiro nível. Os demais níveis priorizarão os alu-
nos dos níveis anteriores.

A avaliação será composta por duas etapas, sen-
do, a primeira, teórica, com questões relacionadas
à oftalmologia, e realizada no dia 8 de fevereiro, e a
segunda, com a análise do Currículo Vitae.

As inscrições poderão ser feitas no Centro de
Estudos da Fust (Fundação Universitária de Saúde
de Taubaté), por procuração, com as informações
especificadas no edital ou até mesmo por Sedex,
desde que postado até a data limite da inscrição e
mediante o envio de todos os documentos solicita-
dos.

Mais informações podem ser obtidas pelo edital:
http://site.unitau.br//concursos-e-editais

Divulgação

Divulgação

Parceria Gestão Smart e Ciesp Jacarei realizou
treinamento sobre Auditor Interno ISO9001

Palestras e treinamento foram pontos fortes em 2011
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Lojas apresentam preços incríveis com
desconto neste mês em Taubaté

Está aberta a temporada de caça por preços bai-
xos! Em pleno verão, grandes marcas do Taubaté
Shopping aproveitam o primeiro mês do ano para
lançar promoções de queima de estoque, conce-
dendo descontos de até 60%, com preços imbatí-
veis para o consumidor renovar o armário e, de que-
bra, adquirir eletrodomésticos, eletroeletrônicos com
grandes facilidades, além de acessórios, utilidades
domésticas, cama, mesa e banho, e viagens em
condições inacreditáveis.

São mais de 70% das lojas do Taubaté Shopping,
entre elas, a C&A, Marisa, Levi´s e O Boticário, que

oferecem preços reduzidos e excelentes oportuni-
dades de compras para quem não conseguiu ad-
quirir tudo o que precisava antes das festas de fim
de ano e àqueles que querem aproveitar os des
contos para a compra de algum presente. A Company
Jeans, por exemplo, dá descontos progressivos,
assim, uma peça tem 30% de desconto, duas, 40%
e três, 50%. A Simulassão, a The Jeans Company e
a World Tennis têm descontos de até 50%, a Umen
– loja de roupas masculinas – tem camisas xadrez a
partir de R$ 59,00 e a Equus, reduziu os preços de
40 a 60%, em mais de 1.000 peças.

ACIT lançou
revista para o
empresariado de
Taubaté

Fachada do Taubaté Shopping Center que apresenta diversas lojas oferecendo descontos especiais

A Associação Comercial e Industr ial de
Taubaté (ACIT) iniciou neste mês a distribui-
ção de um novo veículo impresso bimestral
de  comun icação  com os  assoc iados  e
empresariado da cidade, a Revista INCOM.

A revista tem o objetivo de oferecer uma
visão moderna e independente, sobre as con-
dições econômicas do município, atendendo
assim os reais interesses da classe empre-
sarial.

“Esta publicação, de autoria da Associação
Comercial e Industrial de Taubaté, é focada
nos interesses do empresariado que busca
informações relevantes sobre economia, es-
t ra tég ias  de  admin is t ração ,  marke t ing  e
empreendedorismo, dadas por especialistas
e empresários que são referência em suas
áreas de atuação”, conta a presidente da en-
tidade Sandra Morales.

Primeira Edição
A Revista INCOM apresenta em sua primeira

edição um mapeamento exclusivo das carac-
terísticas do consumidor taubateano em dife-
rentes núcleos do comércio da cidade, rela-
cionando os pontos positivos e negativos que
influenciam a evidente preferência pelas com-
pras do Centro.

Na editoria Comércio é possível encontrar
uma explicação do que é e a aplicação do
Certificado Digital nas empresas. Já as saco-
las plásticas aparecem como pauta em Res-
ponsabilidade Social.

Além do conteúdo de interesse dos em-
presários o leitor recebe junto da revista um
pôster com o calendário 2012. Este material
contém todos os feriados municipais, estadu-
ais e nacionais e a lei que regulamenta a
obrigatoriedade de fechamento do comércio
da cidade.

Novo canal de comunicação com empresários

Divulgação

SindusCon-SP e SENAI oferecem curso
de Mestre de Obras em cidades da região

A Regional de São José dos Campos do
SindusCon-SP em parceria com o SENAI abre ins-
crições para o curso de Mestre de Obras, que será
oferecido gratuitamente aos trabalhadores da cons-
trução civil dos municípios de São José dos Cam-
pos e Mogi das Cruzes.

O objetivo do curso é capacitar o aluno a exer-
cer as funções do mestre de obras por meio de
métodos e técnicas modernas pertinentes aos pro-
cessos construtivos, desenvolvendo qualidades
pessoais de gestão, liderança, competitividades e
empreendedorismo.

Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos,
ter a 6ª série do Nível Fundamental de Ensino con-
cluída e possuir experiência na área. Para compro-
var esta experiência, é necessário enviar um currículo
para a cidade na qual o interessado pretende realizar o
curso: Regional São José dos Campos ou Delegacia
de Mogi das Cruzes do SindusCon-SP.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de
janeiro e a carga horária de 600 horas está distribuí-
da em cinco aulas semanais noturnas, de três horas
por dia, durante o período de 12 meses.

Após passar pelo processo de seleção, os alu-
nos selecionados pagarão apenas uma taxa de R$40
em São José e R$30 em Mogi, referente ao kit es-
colar que contém camiseta e material didático. Fun-
cionários de empresas associadas ao SindusCon-
SP terão preferência no preenchimento das vagas.

Fazem parte dos componentes curriculares ma-
térias como Comunicação Oral e Escrita, Processos
Construtivos, Segurança e Controle Ambientais, Téc-
nicas de Supervisão e Controle e Projeto de Plane-
jamento da Obra. Mais informações podem ser obti-
das na Regional pelo telefone (12) 3942-5007ou na
da Delegacia de Mogi, pelo (11) 4735-5274 ou pelos
emails sindusjc@sindusconsp.com.br e
sindusmogi@sindusconsp.com.br.

Sobre o SindusCon-SP
A Regional de São José dos Campos do

SindusCon-SP possui uma atuação marcante em 62
cidades da região do Vale do Paraíba, Serra da
Mantiqueira, Alto Tietê, Região Metropolitana e Lito-
ral Norte. As atividades da entidade visam à inser-
ção das empresas locais da cadeia produtiva do
segmento de construção civil em um novo patamar
de qualidade, tecnologia e sustentabilidade finan-
ceira e responsabilidade social e ambiental.

Com 76 anos de história, o Sindicato da Constru-
ção Civil do Estado de São Paulo defende o desen-
volvimento dessas ações que resultam em melhorias
nas condições do setor, para todos os profissionais
do ramo, dentro e fora dos canteiros de obras.

Com 9 mil empresas filiadas, a instituição é a maior
de sua categoria na América Latina, graças à dedi-
cação com que representa um dos mais expressi-
vos setores da economia do país que é o da cons-
trução civil.

Divulgação
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Yoguti Friends no
CenterVale Shopping

Inaugurada no início do mês no CenterVale
Shopping, a loja Yoguti Friends traz para a região o
inovador sistema de self-service ‘front stage’, onde
o cliente se depara com as máquinas de frozen logo
na entrada da loja. Localizada no piso Dutra, próxi-
mo a Megastore Saraiva, a loja conta com um design
colorido e interativo proporcionando um ambiente
envolvente e estimulante, no qual os clientes po-
dem se deliciar com mais de 10 sabores de frozen
yogurte e 30 tipos de toppings disponíveis (sendo
alguns exclusivos), criando o seu próprio jeito de
tomar um frozen YoGuTi.

Toscana Taubaté
Tradicional reduto gastronômico da região, a Can-

tina Toscana apresenta aos seus amigos e clientes
deliciosos pratos de Massas e Risotos. De terça a
sábado, a casa serve almoço e jantar. Informações
e reservas pelo telefone (12) 3622-5557.

Aniversariante
O Diretor da Es-

cola Senai em
Pindamonhangaba,
Professor Paulo
Sérgio Torino come-
mora mais um ani-
versário no próximo
dia 28 de janeiro, re-
cebendo os cum-
primentos de famili-
ares, amigos e da
equipe do Senai.

Viva Pinda anuncia aumento
A empresa de transporte público Viva Pinda anun-

ciou em 16 de janeiro, a nova tarifa de R$ 2,75, para
as linhas urbanas de Pindamonhangaba. A empresa
justificou o reajuste de 7,84%, de acordo com o Ín-
dice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro
de 2010 a dezembro de 2011. João Machado, ge-
rente geral da empresa Viva Pinda, explica que o
reajuste é correspondente à inflação do período. O
aumento da tarifa é realizado anualmente.

Ação Ambientalmente Sustentável

Empresa de São José realiza
descontaminação de lâmpada fluorescente

R e c e n t e -
mente, o
Shopping Co-
linas, de São
José dos
Campos, pas-
sou a utilizar
um processo
de descon-
taminação por-
tátil das lâm-
padas quei-
madas e não
mais utilizadas
pelo centro de
compras. O descarte de lâmpadas no Shopping
era feito desde março de 2010, com o apoio de
uma empresa de fora do município.

Agora, com a contratação de uma empresa lo-
cal, a Bulbless, o Shopping e o meio ambiente
serão beneficiados. “Ao contratarmos o serviço
de uma empresa de São José dos Campos, re-
duziremos os custos com o transporte e o espa-
ço destinado à armazenagem das lâmpadas”,
explica o gerente de operações do Shopping
Colinas, Sidnei França.

O primeiro descarte, fruto dessa parceria, foi
realizado no final de 2011, quando foram descar-
tadas 1.500 lâmpadas. A próxima descontaminação
acontecerá no próximo mês de fevereiro. A
Bulbless é uma empresa especial izada em
descontaminação de lâmpadas fluorescentes, que
separa os componentes das lâmpadas no próprio
local de armazenagem. Após o processo, os re-
síduos recebem uma dest inação f inal
ambientalmente adequada, podendo, inclusive,
ser utilizados na reciclagem. A cada descarte eco-
logicamente correto, o Shopping receberá da
Bulbless um Certificado de Destinação Final de
Resíduos, que garante sua responsabilidade, com
a comprovação do destino correto dos resíduos e
atendimento às normas e legislações em vigor.

Sobre a
Bulbless
A Bulbless

iniciou suas ati-
vidades em
São José dos
Campos (SP)
em julho deste
ano, trazendo
um serviço iné-
dito para a re-
gião.

E s p e c i -
alizada em tritu-
ração e

descontaminação de lâmpadas fluorescentes, a
empresa é pioneira no Vale do Paraíba, em ofere-
cer soluções sustentáveis para o descarte correto
das lâmpadas utilizadas em indústrias, shopping
centers, condomínios empresariais, escritórios e
órgãos públicos, com qualquer tipo e quantidade
de lâmpadas queimadas.    Além da preocupação
ambiental, a Bulbless elimina também o risco do ma-
nuseio e os custos de transporte no processo de des-
carte. Com um equipamento portátil, moderno, seguro
e certificado pelas principais entidades ambientais do
país, a Bulbless executa todo o processo de trituração
e descontaminação das lâmpadas no próprio local onde
estão armazenadas, minimizando assim, o risco de
armazenamento indevido e suas consequências, como
ferimentos em funcionários da empresa, contaminação
do solo, entre outros acidentes.

A Bulbless oferece a segurança e a garantia de
executar serviços regulamentados pelos principais
órgãos e agências ambientais do Brasil, bem como
fornecer respaldo a seus clientes, que recebem o
Certificado de Destinação Final de Resíduos, garan-
tindo a rastreabilidade e comprovação do destino
correto dos resíduos. Essa comprovação se carac-
teriza ainda como um necessário e importante pro-
cedimento para empresas certificadas ou em pro-
cesso de certificação ISO 14000.

Prefeitura SJC

Empresa joseense Bulbless é referência na descontaminação

AgoraVale

SESI Taubaté realiza Super Férias 2012
O SESI Taubaté está realizan-

do a temporada de 2012 do Super
Férias. O evento prossegue até o
dia 27 de janeiro, é aberto para
crianças e jovens entre 5 e 17 anos
e inclui gincanas, oficinas recreati-
vas, concursos, jogos e muita ação
e diversão para a garotada.

De acordo com Antonio Jorge
Filho, diretor do SESI de Taubaté,
a proposta do Super Férias é de-
senvolver atividades de esporte e
lazer aos participantes. “O progra-
ma estimula os jovens a adquiri-
rem hábitos saudáveis, valorizan-
do a qualidade de vida e instigan-
do a prática da atividade física. Va-
mos promover a saúde, a alimen-
tação saudável e o convívio soci-
al por meio do lazer e do esporte,
agregando valor educacional e sociocultural aos
nossos jovens”.

O horário das atividades é das 13h30 às 17h30.

Diretor do SESI Antonio Jorge, coordena mais uma temporada
do programa de férias do SESI

Divulgação

Mais informações no CAT Luiz Dumont Villares – Av.
Voluntário Benedito Sérgio nº 710, no bairro da Estiva
- Tel: (12) 3633-4699.
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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

Mercado & Perspectiva

Entidade da construção civil
acredita que setor será o grande
destaque da economia em 2012

A crise internacional não está assustando a cons-
trução civil brasileira. Ao contrário, para o presiden-
te da Câmara Brasileira da Indústria Construção
(Cbic), Paulo Safady Simão, há boas chances de o
setor ser “o grande player” de 2012, com um cresci-
mento projetado de 5,2% no Produto Interno Bruto
(PIB) do setor.

Na cadeia, a expectati va é de crescimento ain-
da maior, entre 8,5% e 9%. “Não temos problemas
de recursos, de regras e nem de modelos ou proje-
tos. E o mercado imobiliário tem bati do recorde
atrás de recorde, com uma previsão de recursos
superior a R$ 110 bilhões, contando com os da pou-
pança e do FGTS [Fundo de Garanti a do Tempo de
Serviço]”, disse Paulo Simão em almoço oferecido
aos jornalistas especializados, em Brasília.

Parte do otimismo se deve aos reûexos do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida no mercado de imó-
veis destinados às classes média e baixa, além das
obras da Copa de 2014, das Olimpíadas de 2016 e
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
“Nós somos um dos elementos da economia que
ajudarão o país a não sofrer todos os efeitos negati
vos da crise”, garanti u ele.

Desde 2004, o setor vem registrando, de acordo
com a Cbic, “incremento consistente em suas ativi-
dades, deixando para trás décadas de diûculdades”.

Em 2010, o PIB da construção registrou desem-
penho recorde, com crescimento de 11,6%. “Em
2011, nosso setor cresceu 4,8%. Trata-se de um cres-
cimento extremamente importante, apesar de me-
nor do que o registrado no ano anterior, porque 2010
representa uma base de comparação muito eleva-
da”, avaliou Simão.

A situação pode ûcar ainda melhor, caso se
conûrme a expectativa de entrada de capital estran-
geiro na construção civil brasileira. “Ainda virão mui-
tos recursos do exterior, porque esses investi do-
res estão sem condições de investir nos outros

mercados, principalmente no europeu.
Isso é muito bom para nosso setor. E as medi-

das adotadas recentemente pelo governo favore-
cerão ainda mais esses investi mentos [estrangei-
ros] em infraestrutura”, acrescentou o presidente da
Cbic, ao se referir às medidas que reduziram de 6%
para zero a alíquota do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) sobre aplicações de estrangeiros
em títulos privados (debêntures) de longo prazo,
com prazos de vencimento superiores a quatro anos.

Mas o representante das indústrias do setor não
deixou de fazer críticas severas à falta de iniciativas
para a área de saneamento. “Saneamento básico
no Brasil é uma vergonha e não condiz com as pre-
tensões de sermos a quinta maior economia do
mundo. Apesar dos investimentos em saneamento
nunca terem sido tão grandes e robustos, sua apli-
cação é praticamente zero. Não chega a 10%. O
reûexo disso pode ser visto até nas mortes das cri-
anças. Todos sabem que esse tipo de investimento
ameniza gastos com saúde pública”.

São José apresentou crescimento
Conforme publicamos na última edição, pesqui-

sa imobiliária da Aconvap, com período de julho a
outubro de 2011, revelou 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 lan-
çamento e em construção na cidade.

Tratam-se de empreendimentos que deverão ser
finalizados nos próximos dois anos. A pesquisa
apontou ainda que a região Sul de São José é a
que concentra maior número de novos empreendi-
mentos, com imóveis voltados para a classe média
e média alta, seguida da região Oeste com 37 no-
vos empreendimentos, e região Centro com 29. O
total de número de unidades incluindo apartamen-
tos, casas e salas comerciais é de 15.313 em lança-
mento ou em construção.

Como lidar com um
negociador amargo?
Nas eleições de 1912, Theodore Roosevelt

terminaria sua campanha presidencial no cora-
ção da América. Em cada cidade, Roosevelt
faria um discurso e ofereceria um panfleto a
todos os que estavam assistindo. Na frente do
panfleto havia uma foto “presidencial” e dentro
havia um texto do seu discurso chamado “Con-
fissão de Fé”.

Quando receberam os panfletos, uma pes-
soa da equipe descobriu uma pequena linha
próx ima da  fo togra f ia  d izendo  “Es túd ios
Moffett”. Uma vez que a Moffett detinha os di-
reitos autorais, o uso não autorizado custaria,
aos cofres da campanha, alguns milhões e isso
excederia a verba disponível.

Todos entraram em pânico e não consegui-
am achar uma saída. Não utilizar os panfletos
poderia acabar com as chances de Roosevelt
nas urnas. Ao mesmo tempo, se a campanha
utilizasse os panfletos sem permissão, pode-
ria haver uma série de efeitos negativos.

O que eles deveriam fazer? O que eles po-
deriam fazer?

A equipe chegou a um consenso que teriam
de negociar a foto e foram conversar com o
diretor da campanha de Roosevelt. Ele não
perdeu tempo e enviou a seguinte mensagem
a Moffet:

Estamos planejando distribuir milhões de
panfletos com a foto de Roosevelt na frente.
Será uma ótima publicidade para o estúdio, cuja
foto decidirmos usar. Quanto você nos pagará
para usarmos a sua? Responda imediatamen-
te.

Em resposta ele recebeu a seguinte men-
sagem de Moffett:

Nunca fizemos isso antes, mas dadas as cir-
cunstâncias ficamos satisfeitos em oferecer US$
250 a vocês. Eles aceitaram a oferta na hora!  

Este episódio deixa algumas lições:
1. Lição - Pense além do preço: a equipe

se concentrou quase que exclusivamente no
preço e acabaram não percebendo o potenci-
al interesse do fotógrafo por publicidade.

2. Lição - Não se torne um prisioneiro do
seu própr io problema e das suas própr ias
percepções: você precisa ter um entendimen-
to muito claro da forma como os clientes per-
cebem a situação. Só então você pode moldar
as opções de forma que a escolha deles, se-
gundo os interesses e percepção deles, pos-
sa resolver o seu problema.
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Destaque Comercial

Concessionária Dokar VW atingiu marca histórica
com venda de 1.000 veículos 0 KM em 2011

A Dokar Veículos, de Pindamonhangaba, co-
memorou em 2011 uma marca histórica e vitori-
osa com a campanha de vendas: “Dokar, rumo a
1000 veículos Volkswagen 0Km vendidos em
2011”.

De acordo com a empresa, a meta foi atin-
gida, inclusive antes do prazo estipulado para
a sua conclusão, e representa uma marca his-
tó r i ca  da  concess ionár ia  de  au tomóve is
revendedora autorizada Volkswagen para toda
a região.

A campanha teve início no dia 21 de novem-
bro e tinha a meta de vencer o milésimo auto-
móvel Volkswagen até o dia 31, mas atingiu a
marca dois dias antes. Para o gerente geral da

empresa ,  Gerson  Br i to
Ataíde, a meta alcançada foi
motivo de grande comemo-
ração, fato que levou a em-
presa a registrar publ ica-
mente o agradecimento a
seus clientes e funcionários.

Para comemorar a marca
dos 1000 carros vendidos no
período, a Dokar preparou na
última semana de 2011uma re-
cepção, com direito a bateria
de fogos e faixas de agradeci-
mento, em evento de recepção
aos clientes e colaboradores. Equipe Dokar comemorou marca recorde em dezembro de 2011

AgoraVale/Celso Correa

Supermercados da região substituem as sacolas
descartáveis a partir do próximo dia 25

O Vale do Paraíba está mobilizado para a
subst i tu ição das sacolas descar táveis  por
reutil izáveis nos supermercados. A partir do
próximo dia 25 de janeiro, somente sacolas
reutilizáveis serão disponibilizadas nos super-
mercados paulistas associados à APAS (Asso-
ciação Paulista dos Supermercados).

Na região, o Pão de Açúcar, localizado no
Shopping Colinas e o Villarreal Supermercados
são alguns exemplos de Redes que aderiram
em São José dos Campos.

A campanha ‘Vamos Tirar o Planeta do Sufo-
co’ é uma iniciativa da APAS, realizada com o
apoio do Governo de São Paulo e da Secreta-
ria Estadual do Meio Ambiente, e que está sen-
do adotada por diversas cidades da região.

As lojas participantes contam com materiais
de divulgação que ajudarão na conscientização
dos clientes. Além disso, os supermercados
estão negociando com empresas fornecedo-

ras de sacolas reutilizáveis para garantir me-
lhores preços aos associados e capacitando
os colaboradores que trabalham nos checkouts
para administrar a mudança de hábito dos cli-
en tes .  Ca ixas  de  pape lão  também serão
disponibilizadas aos consumidores, sem cus-
to.

Lançamento
Em dezembro último, a APAS promoveu uma

cerimônia para oficializar o apoio oferecido pela
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
na realização da campanha ‘Vamos Tirar o Pla-
neta do Sufoco’. Na ocasião, o Secretário de
Meio Ambiente, André Miragaia, assinou um
‘protocolo de colaboração’ para apoiar a enti-
dade na disseminação das informações e ade-
são  das  lo jas .  A lém d isso ,  ce rca  de  30
supermercadistas de São José dos Campos
comparecem ao encontro, interessados e dis-
postos a aderir ao movimento.

Sobre a Campanha
A campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco teve

início em Jundiaí em agosto de 2010, por meio de
ação da APAS em parceria com a Prefeitura, Procon,
Sindivarejista e CDL. Desde então, vem sendo le-
vado para os principais municípios paulistas. A APAS
já desenvolveu ações de lançamento da campanha
em suas 10 sedes Regionais e em outras 92 cida-
des. “A APAS não está sozinha. Na maioria dos mu-
nicípios temos conseguido o apoio do poder públi-
co e de importantes entidades de classe do comér-
cio, o que tem sido vital para o sucesso da campa-
nha e a conscientização da sociedade”, afirma o pre-
sidente da APAS João Galassi.

Sobre a APAS
A APAS (Associação Paulista de Supermercados)

representa o setor supermercadista no Estado de
São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abaste-
cimento. A entidade conta com 1.200 associados,
que somam 2.600 lojas.

Feira de móveis traz ambientes decorados e descontos em Taubaté
Até dia 29 de janeiro, os consumidores do Taubaté

Shopping poderão transformar suas casas em ver-
dadeiros cenários de novela. Isso porque a Feira
de Móveis Pasin Premier expõe doze ambientes
decorados para compor diversos espaços da casa,
como: salas de estar, que imprimem as mais novas
tendências, além de salas para home theater e es-
tofados reclináveis e retráteis, em cores e estam-
pas atuais, que remetem à elegância e o luxo dos
folhetins.

A expectativa da organização é que mais de 150
pessoas visitem o evento diariamente, onde encon-
trarão grandes marcas do mercado moveleiro, como
Pollus Móveis, Tecno Móveis, Molufan Estofados e
colchões Castor e Maringá.

A exposição, localizada em frente à Renner, além
de ambientes montados tem também: travesseiros,
camas, bandejas para braço de sofá, cadeiras, pol-
tronas, colchões, sofás e outros diversos acessóri-
os para deixar as casas ainda mais bonitas e práti-
cas em 2012.

O horário de funcionamento é o mesmo do

shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h e
domingo, das 13h às 20h. O Taubaté Shopping fica
na Av. Charles Schneider, 1700 - Vila Costa – Taubaté/

SP.   www.taubateshopping.com.br . O empreendi-
mento é administrado pela AD Shopping, assim como
outros 26 shoppings em todo o Brasil.

Sobre a AD Shopping - A AD Shopping é a maior
administradora independente de Shopping Centers
do País e está presente em todas as regiões - Sul,
Sudeste, Nordeste, Norte e Centro Oeste. Com 20
anos de experiência, tem como foco estratégico,
planejamento e comercialização na gestão de
shopping centers, viabilizando empreendimentos de
maneira a torná-los rentáveis e bem conceituados
perante o mercado. Para tanto a administradora utili-
za o know-how de uma equipe totalmente afinada
com o varejo, sem qualquer vínculo com grupos
empresariais ou de incorporadores.  Com o foco em
resultados positivos, em ações estruturadas a partir
de pesquisas aprofundadas, na obediência aos cri-
térios éticos, mercadológicos, jurídicos e de segu-
rança para todos os envolvidos. É nisto que a AD
Shopping se baseia: na satisfação plena de empre-
endedores e lojistas a partir de passos conscientes
e resultados otimizados.

Divulgação

Público pode conferir ambientes decorados
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Vale Sul traz personagens do Discovery Kids para animar as férias
O Vale Sul Shopping recebe até o dia 29 deste mês o evento itinerante “Descubra o Brasil com o Doki.” Toda a família poderá se divertir com alguns dos

personagens favoritos do Discovery Kids, que ensinarão às crianças conceitos da geografia brasileira de forma lúdica e divertida.

Janeiro em Férias

CenterVale Shopping apresenta programação
de férias até 12 de fevereiro

Com um cenário típico para atrair as crianças em
férias neste período, o Center Vale Shopping mon-
tou brincadeiras e jogos em sua programação de
férias. A atração do centro de compras é o garoto
de pele clara e cabelos castanhos com topete e
com espírito aventureiro: o personagem Tintim.

O shopping montou um cenário com brincadei-
ras e jogos para as crianças de 04 a 12 anos.

Dirigido para crianças de 4 a 12 anos, o even-
to é gratuito e está localizado no piso Dutra, no
corredor da portaria “A”. Na ilha temática a criança
poderá vestir roupas do personagens e tirar fo-
tos, brincar com quebra cabeça e com joguinhos
de computador.

O horário de funcionamento é de segunda a sá-
bado, das 14h às 22h e aos domingos, das 14h às
20h. De 12 de janeiro a 12 de fevereiro.

Sobre o Tintim
Tintim é o protagonista de história em quadri-

nhos conhecida como As Aventuras de Tintim, cri-

ada pelo quadrinista
belga Hergé, em 10
de janeiro de 1929. O
personagem é um jo-
vem repórter com es-
pírito aventureiro e cu-
rioso, constantemente
envolto em casos de
investigação crimino-
sa ou em conspira-
ções políticas. Tintim
conta com um cão de
estimação, apelidado
de Milu, um fox terrier de pêlo branco. O cão acom-
panha o repórter desde suas primeiras histórias,
demonstrando uma esperteza e uma lealdade
superiores aos demais cães.

Cinema
Ainda neste mês, está previsto para o dia 20,

a estreia nos cinemas o filme “As Aventuras de

Tintim - O Licorne”. Trata-se da adaptação cine-
matográfica dirigida por Steven Spielberg e pro-
duzida por Peter Jackson das aventuras criadas
pelo desenhista belga Hergé. Esta primeira aven-
tura das três planejadas pela dupla acompanha o
detetive Tintim, seu cachorro Milu e seus amigos
em busca de um tesouro secreto.

O evento levará os pequenos
em um circuito composto por cin-
co áreas, que correspondem às
regiões do País. Nessa aventura,
as crianças interagem entre si,
aprendem sobre as diferenças
culturais dos estados brasileiros e,
à medida que percorrem as ati-
vidades, contarão com a ajuda
de Doki e Mundi para completar
as missões e assim garantir o
carimbo no passaporte para se
tornarem Exploradores
Discovery Kids.

Na companhia de Doki e
Mundi os pequenos visitarão lu-
gares incríveis de todo o Brasil: Região Sul: com
a ajuda de Doki e Mundi as crianças irão apren-
der sobre a região Sul do País e o quão impor-
tante é organizar a mala para a viagem, Região
Centro Oeste: nesta área, “Sid, o Cientista” mos-
tra que o Centro-Oeste é uma região com uma
variada vegetação, e ensina as crianças quais são
os produtos finais que derivam das plantações de
café, algodão e milho, Região Norte: Na compa-
nhia de “Toot & Puddle” os pequenos vão se di-
vertir aprendendo a fazer música com os mais di-
versos sons da natureza, utilizando instrumentos
típicos brasileiros, Região Nordeste: em uma das
regiões mais bonitas do nosso País, entre os pla-

naltos e praias, os “Backyardigans” precisam da
ajuda dos pequenos para pescar e Região Su-

deste: com Doki, Mundi, Fico,
Anabela, Oto e Gabi os aventu-
reiros vão conhecer o Rio de Ja-
neiro, onde fica o maior estádio
de futebol do Brasil, o Maracanã.
Lá, antes de completarem seu
passaporte de Explorador
Discovery Kids, acontece uma
divertida partida de futebol com
toda a turma do Doki.

O Vale Sul Shopping está lo-
calizado na Av. Andrômeda, 277,
São José dos Campos e aten-
de pelo telefone (12) 3321-0900.
O evento acontece de domingo
a sexta das 14h às 20h e aos sá-

bados das 10h às 20h. A entrada é gratuita  e os
ingressos são retirados com senhas no horário de
entrada no circuito no local. Os ingressos são váli-
dos para o dia em que foram entregues. Horário de
funcionamento da bilheteria: segunda à sábado das
10h às 22h e domingo das 13h às 21h. Os ingressos
são limitados e válidos
somente para o mesmo
dia. Não é possível reti-
rar ingressos para dias fu-
turos na bilheteria do
evento. A bilheteria fe-
chará após o término dos
ingressos do dia.

Fotos: Divulgação

Estação montada para as crianças no Vale Sul Shopping



Página 09Vale Empresarial

Responsabilidade Social

Spani Atacadista arrecada livros que serão doados
para entidades e escolas da região

Com a volta às aulas, as lojas da Rede Spani
Atacadista se tornaram, como tradicionalmente acon-
tece todos os anos, postos de arrecadação de li-
vros e material escolar: estojos, mochilas, canetas,
cadernos novos e usados.

O tema da campanha é “Doe Educação” e os pro-
dutos arrecadados, durante os dias 09 de janeiro e
26 de fevereiro, serão destinados a bibliotecas de
creches, de instituições sociais e de escolas das
cidades onde as lojas Spani estão localizadas: São
José dos Campos, Guaratinguetá, Atibaia, Mogi das
Cruzes, Resende e Volta Redonda.

O objetivo da Rede é estreitar o relacionamento
com as comunidades e contribuir com a melhora da
qualidade de vida da população seguindo a política
de responsabilidade social da bandeira atacadista.

Campanha 2011 arrecada quase 15 mil livros
Em 2011, com a campanha social de arrecada-

ção de livros “Inteligente é quem doa conhecimen-
to”, a Rede Spani arrecadou, ao todo, 14.926 livros.
Em São José dos Campos foram arrecadados 2.105

livros que foram destinados para a Instituição
Clubeca. Em Atibaia, os clientes e parceiros contri-
buíram com 509 livros que seguiram para a Paró-
quia São Sebastião. Na loja de Guaratinguetá, o nú-

mero atingido foi de 1.075 livros e a Biblioteca Muni-
cipal de Guará foi a beneficiada. Em Mogi das Cru-
zes, a Biblioteca da Instituição Anna de Moura rece-
beu o montante de 7.000 livros. A cidade de Volta
Redonda registrou a doação de 3.487 unidades para
a biblioteca da Escola Municipal Cléssio Penedo e
Resende alcançou o número de 750 livros que fo-
ram enviados para as bibliotecas Municipal e a do
Asilo Nicolino Gulhot.

Responsabilidade Social
O Spani Atacadista possui uma política estruturada

de desenvolver periodicamente programas e proje-
tos de Responsabilidade Social, com o intuito de
auxiliar entidades assistenciais dos municípios onde
está instalado. Anualmente são desenvolvidas cam-
panhas sociais de arrecadação de livros, brinque-
dos, agasalhos, material escolar e alimentos. As
ações são sempre vinculadas a importantes datas
comemorativas ou épocas do ano.

Sobre o Grupo Zaragoza
O Spani faz parte do Grupo Zaragoza, que surgiu

em 2003 e e detentor das bandeiras Spani Atacadis-
ta e Villarreal Supermercados e conta com onze lo-
jas, sendo cinco da bandeira varejista, instaladas nas
cidades do interior paulista, em São José dos Cam-

pos com duas lojas, Jacareí, Taubaté e Cruzeiro.A
bandeira Spani Atacadista está presente nas cida-
des de São José dos Campos, Guaratinguetá, Mogi
das Cruzes e Atibaia, todas no interior do Estado de
São Paulo.  O Grupo atualmente conta com 2.500
funcionários, beneficiados com políticas internas de
Recursos Humanos, que refletem na capacitação e
especialização de cada profissional.

Volta às Aulas

Compras de material escolar aquecem
o movimento nas papelarias da região
Lista nas mãos, disposição nos pés e muita pa-

ciência. Fazer as compras de material escolar não é
tarefa fácil. “Não dá para entrar na primeira loja e le-
var tudo de uma vez. Tem que pesquisar muito”, ex-
plica a professora Maria Aparecida dos Santos.

O movimento nas papelarias da região já é gran-
de. Uma pesquisa realizada pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista), nas cidades de Taubaté,
Caçapava, Campos do Jordão e Ubatuba, revelou
que a expectativa dos lojistas é vender, em média,
12% a mais este ano, com relação a 2011.

Os meses de janeiro e fevereiro são considera-
dos o Natal das papelarias. “É a melhor época por-
que os brasileiros sempre deixam para comprar na
última hora. Tem muita gente de férias e passeando
e na hora que voltar vêm todos juntos para fazer as

compras escolares”, diz Rosângela Canavezi, pro-
prietária da papelaria Rosângela Presentes.

A variedade dos produtos é imensa. Tem cader-
no de times, cantores, bonecas, carros, fichários e
mochilas coloridas, enfim, tudo para chamar a aten-
ção das crianças. “Sou eu quem escolho. Já com-
prei caderno, régua, transferidor e ainda falta algu-
mas coisinhas” cometa Julia Torres, de 11 anos.

“O consumidor deve ficar atento as marcas e a
qualidade dos produtos. A variedade é imensa e os
preços variam muito em razão disso”, explica o pre-
sidente do Sincovat, Dan Guinsburg.

A pesquisa do Sincovat ouviu proprietários de
19 papelarias das quatro cidades citadas nos dias 4
e 5 de janeiro.

Colaboração Assessoria Sincovat Divulgação

Cresce movimento nas papelarias na região

ACEG promove
campanha Liquida
Guará até o dia 27
A ACEG – Associação Comercial e Empresarial

de Guaratinguetá promove de 09 de 27 de janeiro
de 2012, uma das campanhas mais esperadas da
cidade, a Liquida Guará.

O objetivo dessa campanha é movimentar o co-
mércio e atrair os consumidores de Guaratinguetá
e região, para aproveitarem as promoções de “quei-
ma de estoque”, tradicionalmente realizadas no
mês de janeiro.

Para a presidente da ACEG, Márcia Molina “A
Liquida Guará possibilita aos associados e empre-
sários da cidade o fortalecimento do comércio, em
uma época de baixas vendas.”

Para os consumidores que esperam ansiosos
a Liquida Guará, esse ano serão mais de 70 em-
presas participantes de todos os segmentos, em
toda Guaratinguetá.

Comprando nas lojas participantes o consumi-
dor preenche o cupom e concorre 3 vale compras
nos valores de R$ 400,00 – R$ 300,00 – R$ 200,00.
Acesse o site da ACEG e confira as lojas partici-
pantes: www.aceguaratingueta.com.br

Divulgação
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Planejamento Estratégico
de Recolocação Anual

 

É janeiro, hora de renovarmos nossas esperan-
ças, praticarmos nossa fé, caminharmos rumo ao su-
cesso, buscarmos a tão sonhada recolocação...

É a hora exata de fazer um Planejamento Estraté-
gico Pessoal, ou seja, analisar os processos de nos-
sa vida pessoal de vários ângulos para saber que
rumo tomar, e para isso é essencial saber qual a
sua Missão, Visão e Valores como Ser Humano e
Profissional.

Sim! Qual a sua Missão como profissional? Quais
as suas Competências? O que você sabe fazer me-
lhor? Porque você escolheu este caminho? O que
você deseja repassar com seu aprendizado? Qual
será o seu diferencial competitivo dentro de uma
empresa?

Sabendo qual sua Missão é hora de se pensar
na Visão, onde você deseja chegar em 2012? Onde
deseja trabalhar?Quanto deseja ganhar? Que bene-
fícios deseja ter?

E quais são os seus Valores?Vai agir com ética?
Vai ter persistência? Vai pensar nos seus compa-
nheiros para atingir seus objetivos ou vai agir de
forma individual?

Lembre-se que os Valores são diferenciais mui-
to exigidos nos dias de hoje.

Com sua Missão, Visão e Valores bem definidos
e hora de se pensar na estratégia e nas metas que
serão usadas para finalmente atingir seus Objetivos
em 2012.

Seu objetivo é a tão sonhada recolocação? En-
tão é hora de colocar suas estratégias de recolocação
em prática...

Comece listando as empresas onde deseja tra-
balhar, depois pense no seu currículo, ele está bem
formulado? É um currículo prático? Seu CV fala a
mesma língua que a selecionadora? É empático?
Lembre-se que ele é o seu cartão de visita profissi-
onal.

Com um currículo bem elaborado é hora de
acessar as Redes Sociais e Grupos de Vagas e
turbinar o seu perfil, eles são muito analisados pe-
los profissionais de RH nos dias de hoje, por isso
uma boa foto e dados claros ajudam bastante.

Lembra daquelas empresas que eu falei para listar
no inicio? Pois agora é hora de verificar se elas es-
tão nas suas Redes Sociais, pesquise! Peça para
fazer parte do networking deles, estreite laços.

Coloque na sua prioridade do Planejamento Es-
tratégico procurar antigos colegas de profissão e de
faculdade, telefone para eles, se importe em saber
como eles estão, convide-os para um café, seu
networking pessoal precisa ser cultivado com cari-
nho, antes de pedir ajuda, sempre ofereça algo, to-
dos nós temos contatos e favores para serem troca-
dos e ninguém gosta daquele que só pede... tro-
que, compartilhe, faça o real networking.

Compareça sempre nas agências de empregos,
pergunte sobre novas vagas, leias os jornais,
pesquise quais regiões estão em ascensão, quais
setores da economia estão em alta, esteja atualiza-
do!

E por falar em atualização, a educação continua-
da é muito importante para valorizar seu currículo,
não pare nunca de estudar, leia um artigo por dia,
aprenda e ensine. 

Com o planejamento nas mãos,as metas traçadas,
caminhe em direção aos seus objetivos.

 Palavras ajudam muito, mas a atitude é tudo!
Ângela W. Lima

Emprego & Colocação Profissional
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Mercado de Bebidas

Após aquisição do Grupo FEMSA,
Cervejaria HEINEKEN, com planta em
Jacareí, relançou Kaiser

Reporter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz (Agência A 13) acompanhou
o relançamento da Kaiser em cobertura especial para o ValeEmpresarial

A Kaiser caminha para seus 30 anos de existên-
cia, e agora passa a ser produzida com a experiên-
cia de 145 anos da Cervejaria HEINEKEN. Para mar-
car esse momento, o relançamento trouxe uma nova
identidade visual e uma campanha que a apresenta
como a “cerveja bem cervejada”, disposta a agra-
dar o paladar de milhões de consumidores exigen-
tes, oferecendo aos brasileiros um produto cuida-
dosamente elaborado.

Para atingir a receita, que atende aos padrões
da tradição cervejeira europeia, com seu amargor
com personalidade, aroma pronunciado e espuma
cremosa, é necessário um cuidado minucioso que
começa com a seleção criteriosa dos ingredientes.
A Kaiser é assim, produzida com lúpulo aromático,
água cervejeira cristalina, maltes selecionados e uma
exclusiva levedura, desenvolvida especialmente
para a Cervejaria HEINEKEN pelo renomado Institu-
to Doemans, da Alemanha. O processo de produ-
ção é rigoroso, com uma fermentação sem pressa
e armazenagem extrafria, acompanhado
criteriosamente por mestres cervejeiros renomados
em todas as etapas. Além disso, o controle de qua-
lidade é realizado também pela HEINEKEN na
Holanda, que recebe mensalmente amostras para
análise - o mesmo cuidado que a cervejaria tem com
suas principais marcas ao redor do mundo. Um aval
forte, poderoso e único que só a Kaiser tem.

“Da parceria com a Cervejaria HEINEKEN resulta
uma cerveja única, que preserva sua essência tradi-
cional e diferenciada, porém agora aprimorada em
todos os aspectos” explicaa diretora do grupo
Mariana Stanisci sobre a implicação do novo sobre-
nome na vida da cerveja Kaiser. “A Kaiser é bem
cervejada porque é rica em tudo o que uma cerveja
precisa para ter um excelente sabor: ingre-
dientes rigorosamente selecionados, uma
fermentação sem pressa e armazenagem
extrafria garantem sua espuma cremosa e
rica, a refrescância e o prazer de saboreá-
la”.

“Cada etapa na produção da cerveja é
importante para o seu resultado final, assim
como cada um dos momentos de diversão
do nosso consumidor é importante para ele,
seja um churrasco, uma festa ou uma sim-
ples ida ao boteco com os amigos. É por
isso que hoje temos a melhor Kaiser de to-
dos os tempos para acompanhar os melho-

res momentos de todos os tempos”, co-
menta Mariana.

A proposta é mostrar aos consumido-
res que a Kaiser é ideal para acompanhá-
los em momentos de diversão verdadei-
ra, seja com a família ou com os amigos,
como o churrasco de fim de semana ou
a partida de futebol. Tudo isso porque
estes momentos memoráveis merecem
uma cerveja de sabor marcante e quali-
dade atestada por uma das mais tradicio-
nais cervejarias do mundo: a HEINEKEN.

Sobre a HEINEKEN Brasil
Criada formalmente no país em maio

de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do
Grupo FEMSA, a Cervejaria HEINEKEN é baseada
em São Paulo e é subsidiária da HEINEKEN NV,
uma das maiores cervejarias do mundo. No país, a
empresa gera cerca de 2,3 mil empregos e possui
oito cervejarias localizadas, sendo que uma delas
está localizada no Vale do Paraíba, na cidade de
Jacareí (SP).

São produzidos e comercializados no país os
seguintes produtos: Kaiser, Summer Draft, Kaiser
Bock, Gold, Bavaria Clássica, Bavaria Premium,
Bavaria sem álcool, Heineken, SOL Pilsen, Sol
Premium, Xingu e Santa Cerva. A companhia impor-
ta ainda as cervejas Dos Equis, do México, Amstel
Pulse, da Holanda, Birra Moretti, da Itália, Edelweiss,
da Áustria, Murphy’s Irish Stout e Murphy’s Irish Red,
ambas da Irlanda.

Marca de cerveja premium mais internacional e
valiosa do mundo, a Heineken está presente em
quase todos os países. A Heineken International é a
maior cervejaria da Europa, segunda do mundo em
rentabilidade e a terceira em volume. A Heineken
opera 140 cervejarias em mais de 70 países, e em
2010 vendeu 205 milhões de hectolitros.
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Curiosidade

SESC apresenta exposição sobre a história da bicicleta
Até o dia 12 de fevereiro, o SESC traz a São

José dos Campos a exposição “Pedale no Tempo”,
que traça uma breve história da bicicleta, por meio
de informações históricas e imagens publicitárias
que levam ao conhecimento público todo o fascí-
nio que esta prática esportiva exerce sobre as
pessoas.

O primeiro projeto co-
nhecido de uma bicicleta
é um desenho de Leonar-
do da Vinci sem data, mas
de aproximadamente
1490. Só foi descoberto
em 1966 por monges itali-
anos.

Os princípios básicos
de uma bicicleta estão lá:
duas rodas, sistemas de
direção e propulsão por
corrente, além de um se-
lim. Mas o posicionamento
do eixo de direção faz
com que a bicicleta dobre
no meio, o que teria feito
que Leonardo ou qualquer
um tivesse muita dificulda-
de para manter o equilí-
brio.

Em 1888 o inglês John
Boyd Dunlop, patenteou o pneu com câmara de ar.
Primeiro fora testado em competições com total su-
cesso, para depois ser colocado à venda. Pouco
depois, em 1891, o francês Edouard Michelin, apa-
rece nas competições com seus pneus sem câma-
ra de ar.

O domínio na tecnologia na transmissão por cor-
rente também fez grande diferença por criar um efei-
to elástico que diminui trancos nos pés e joelhos do
ciclista. A bicicleta passaria a ser mais suave de con-
duzir.

Todas estes aprimo-
ramentos tecnológicos
derrubaram em parte a
visão de dificuldade de
condução, insegurança
e incomodo que foi for-
mada nos tempos do
biciclo e das primeiras
bicicletas, o que fez
com as novas bicicletas
se popularizassem.

Fotos: AC Picon
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Exposição segue até o dia 12 de fevereiro

Na exposição, serão apresentadas 12 bicicletas
– modelos representativos das décadas de 1940 a
1990 – com textos descritivos da história da bicicle-
ta no cenário mundial. Outras curiosidades referen-
tes à história da bicicleta serão ressaltadas em um
vídeo de propagandas antigas das marcas Caloi e
Monark, na área expositiva.

A visitação acontece nos horários de funciona-
mento do SESC e a entrada é franca. O SESC São
José atende à Av. Adhemar de Barros, 999 - Jd. S.
Dimas ou pelo telefone (12) 3904-2000.
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Promoção no Comércio

Com apoio de empresas, ACEG realizou sorteio
de prêmios em Guaratinguetá

A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá (ACEG) realizou o sorteio da Cam-
panha Natal de Prêmios 2011, na praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves. Na ocasião estavam pre-
sentes a presidente da ACEG, Márcia Molina, mem-
bros da sua diretoria executiva, conselheiros na-
tos também da Casa de Empresários e consumi-
dores do município.

Puderam concorrer aos prêmios os consumi-
dores que compraram nas lojas participantes, no
período de 12 de novembro de 2011 a 06 de ja-

neiro de 2012. Mais de 100 lo-
jas participaram e aproximada-
mente 80 mil cupons foram dis-
tribuídos aos clientes.

O consumidor Wander Luiz
(bairro Engenheiro Neiva) foi
contemplado com um carro GM
Celta LS, 2 portas, 0 km, ano/
modelo 2011/2012, através de
compra real izada na loja
Jocko’s - Ron Jon. O cupom
que deu o carro ao “pé-quen-
te” da cidade, também premiou
a vendedora Camila ( loja
Jocko’s) que o atendeu e o lo-
jista com R$ 500,00 para cada.

A moto Dafra ZIG + 0km, ano/
modelo 2011/2012 saiu para a consumidora Ana
Lúcia Silva Campos (bairro Pedregulho), que rea-
lizou compra na loja Izilda Modas. Foram contem-
plado também: Prêmio: TV LCD 42’ LG - Ganha-
dor: Adriano Palandi – Bairro Vila Comerciários II
Loja Oscar Calçados e Prêmio: Notebook LG -
Ganhador: Adriana Gonçalves – Bairro Santa Rita
Lojas Calsul.

Ganhador da televisão, Adriano Palandi, do bairro Vila dos Comerciários II
de Guaratinguetá, comprou na loja Oscar Calçados

Divulgação/ACEG

A entrega oficial dos prêmios aconteceu na
sede da ACEG, na Rua Marechal Deodoro da Fon-
seca, 67, centro de Guaratinguetá. Essa campa-
nha foi uma realização da ACEG – Associação Co-
mercial e Empresarial de Guaratinguetá com o
apoio da Chemarauto, Buono Dafra, Paris Entrete-
nimento, MN Financiamentos – Banco Cruzeiro do
Sul e Dip Auto Posto.

Ganhadora do Notebook LG, Adriana Gonçalves, do
Bairro Santa Rita, comprou na Loja Calsul

Divulgação/ACEG

Evento da Construção Civil pretende reunir mais de 4 mil pessoas em São José
Já começaram os preparativos para a 5ª edição

do ConstruSer – Encontro Estadual da Construção
Civil em Família, que a Regional São José dos Cam-
pos do SindusCon-SP realizará em 31 de março,
sábado, no Sesi do município.

O ConstruSer dedica o dia inteiro à qualidade de
vida dos trabalhadores das empresas construtoras
e estimula a interação deles dentro de suas famíli-
as e entre elas. No evento, são desenvolvidas
atividades voltadas à educação, lazer, cultura,
saúde, economia doméstica e geração de renda,
inclusive com exames médicos e odontológicos.

O encontro oferecerá ainda oportunidade de
discussões sobre valores individuais, éticos,
morais e sociais e divulgará os serviços presta-
dos aos trabalhadores da construção pelas enti-

dades ligadas ao setor. Neste dia, os participan-
tes receberão também café da manhã, almoço e
lanche da tarde.

Inspirada nos ‘Oito Jeitos de Mudar o Mundo’
propostos pela ONU, em 2000, esta edição do
evento pretende reunir 41 mil trabalhadores em
todo o estado de São Paulo, sendo 4.500 só em
São José dos Campos. Os familiares dos colabo-
radores da construção civil também podem partici-
par e além de confraternizar, tem a chance de rece-
ber informações fundamentais sobre saúde, educa-
ção, meio ambiente e relacionamento social.

O evento é promovido pelo sindicato em parce-
ria com o Sesi-SP, Senai-SP e Seconci-SP e vai
reunir trabalhadores de todo Vale do Paraíba, Litoral
Norte e região do Alto Tietê. O encontro acontecerá

das 9h às 17h, no SESI São José dos Campos, lo-
calizado à Av. Cidade Jardim, 4389, Bosque dos
Eucalíptos, São José dos Campos. Os trabalhado-
res e seus familiares podem ser inscritos pelo tele-
fone (12) 3942-5007 ou
sindusjc@sindusconsp.com.br.

ACIP premiou vencedores da promoção com carro Celta e duas motos

A promoção ‘Natal Zero Km’ da ACIP (Asso-
c iação  Comerc ia l  e  Indus t r ia l  de
Pindamonhangaba) premiou os vencedores da
campanha de compras no comércio da cida-

O Presidente da ACIP, Jorge Samahá, com sua equipe e
a premiada com moto Yamaha Crypton

de. O sorteio foi real izado na
Praça Monsenhor Marcondes.

Todos os premiados são mo-
radores de Pindamonhangaba.
O automóvel Celta 0Km saiu para
a consumidor Luiz Fabiano da
Silva, que mora na Vila Prado.
Benedita de Fátima Pereira, mo-
radora do Vale das Acácias foi
sorteada com uma moto Honda
125. A Yamaha Crypton saiu para
a consumidora Ani lda Ignácio
dos Santos, da Vila Rica.

O presidente da ACIP, Jorge
Samahá lembrou que promoção
teve o  sucesso além das ex-

pectativas. “Nós da ACIP ficamos muito conten-
tes com a repercussão e sucesso da promo-
ção, que teve aproximadamente 1.300.000 (um
milhão e trezentos mil) cupons retirados durante

AgoraVale/Celso Correa

Grande público prestigiou evento na praça central da cidade

AgoraVale/Celso Correa
compras nas lojas da cidade”. Samahá prome-
teu ainda uma surpresa para a próxima campa-
nha de Natal.

(Colaboração Porta AgoraVale)
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Administração Acadêmica

UNITAU apresenta portaria aos novos diretores
de suas unidades de ensino

O Re i to r  da  Un ivers idade  de  Taubaté
(UNITAU), José Rui Camargo, entregou recen-
temente, em cerimônia oficial, as portarias de
todos os professores que irão tomar posse das
unidades de ensino (conhecidos, anteriormen-
te, por chefes de departamento).

No evento, 14 docentes foram nomeados
como diretores e dois foram designados para
exercer o cargo até a realização de novas elei-

ções em seus departa-
mentos.

A Pró-reitora de Gra-
duação, Profª. Drª. Ana
Jul ia Urias dos Santos
Araujo, afirma que a pos-
se dos diretores de unida-
des de ensino é um mo-
mento muito importante
para o início do ano. “Eles
participarão ativamente do
período de renovação dos
projetos pedagógicos da
Universidade”, ressalta a
Pró-reitora.

Novos Diretores
Os novos diretores das unidades de ensino

começam a exercer suas funções no dia 06 de
fevereiro, quando se iniciam as aulas. São eles:
Profª Drª Adriana Mascarette Labinas – Depar-
tamento de Ciências Agrárias, Profª Ms. Sônia
Maria Cursino dos Santos – Departamento de
Biologia, Prof. Ms. Eduardo Carlos Pinto – De-
partamento de Ciências Sociais e Letras, Prof.

Ms. Maurílio do Prado Láua – Departamento de
Comunicação Social, Profª Ms. Maria Ângela
Petrini – Departamento de Enfermagem, Prof.
Dr. Luiz Octávio Mattos dos Reis – Departamen-
to de Engenharia Elétr ica, Prof.  Dr. Eurico
Arruda Filho – Departamento de Engenharia
Mecânica, Prof. Ms. Luis Fernando de Almeida
– Departamento de Informática, Prof. Dr. Vicente
de Paula Prisco da Cunha – Departamento de
Odontologia, Profª Drª Myrian Boal Teixeira –
Departamento de Pedagogia, Profª Drª Célia
Regina Gonçalves e Silva – Instituto Básico de
Biociências, Profª Ms. Adriana Davoli Arizono
– Departamento de Serviço Social, Prof. Ms.
Éder Salim Minhoto – Departamento de Enge-
nharia Civil, Prof. Antonio Vieira dos Santos –
Departamento de Matemática e Física (foi de-
signado para exercer o cargo até a realização
de nova eleição no departamento) e Profª.
Virgínia Mara Próspero da Cunha – Departamen-
to de Educação Física (foi  designado para
exercer o cargo até a realização de nova elei-
ção no departamento).

(colaboração Gabriel Priante - ACOM / UNITAU)

UNITAU Posse dos Diretores de Unidade de Ensino será em fevereiro.jpg
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Sabesp prossegue negociação de contrato com Taubaté
Aconteceu na última semana um novo en-

contro entre representantes da Sabesp e os
vereadores de Taubaté visando esclarecer as
alterações no novo projeto de lei que autoriza
a Prefeitura a celebrar convênio com a Sabesp
para execução de serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário no município.

Recentemente o presidente da Câmara de
Taubaté, Luizinho da Farmácia (PR), recebeu
do prefeito Roberto Peixoto (PMDB) o novo
projeto de lei que autoriza o convênio. O se-
cretário de Planejamento da Prefeitura, Antô-
nio Carlos Pedrosa, fez a entrega do Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico

De acordo  com o  super in tendente  da
Sabesp, Oto Elias Pinto, o projeto contempla
questões propostas pelos vereadores, como
a inclusão da zona rural e do distrito industrial
no serviço de água e esgoto e divisão em três
parcelas dos R$ 60 milhões da contrapartida

pelo contrato.
“A Câmara tem tudo para apro-

var o projeto. A sensibilidade dos
vereadores, a partir de agora, toma
outro rumo. Temos uma responsa-
bilidade muito grande com 92% da
população de Taubaté que apro-
va o serviço e quer a continuida-
de da Sabesp”, afirmou Luizinho
da Farmácia.

O projeto foi à votação dia 22
de dezembro e rejeitado com oito
votos a favor e seis contrários.
Para aprovação, eram necessários
dez votos, regra que continua valen-
do para votação da nova proposta.

O prefeito destacou a divisão
da contrapartida em três parcelas
e disse estar confiante na aprovação do proje-
to. “Se não for aprovado, aí teremos que abrir

Novo projeto deverá ser colocado em votação brevemente

Divulgação

licitação e eu não quero que isso aconteça, por-
que conheço muito bem o trabalho da Sabesp.”

Projetos de boas práticas ambientais serão premiados pela FIESP

Premiação Empresarial

FIESP realiza 7ª edição do Prêmio de Conservação e Reúso de Água
A Fiesp abre inscrições para sua edição do Prê-

mio Fiesp de Conservação e Reúso de Água, em
2012. A iniciativa é uma forma de divulgar as iniciativas
do setor industrial. O Prêmio tem duas categorias: micro
e pequeno porte ou médio e grande porte.

O incentivo vem por meio de premiações, com
troféus, selos, placas de menção honrosa e certifi-
cados de participação.

Outro ponto positivo do Prêmio é que ele se torna
um indicador ambiental ao compor acervo de cases no
Estado de São Paulo. As empresas que apostam na
redução do consumo e desperdício de água geram
não só benefícios ambientais, como econômicos e
sociais, aumentando sua competitividade também.

A data-limite para pré-inscrição é 20 de janeiro

de 2012, que pode ser feita eletronicamente no link:
http://www.fiesp.com.br/premioagua. A premiação

acontecerá dia 20 de março. Outras informações (11)
3549-4366 e premioagua@fiesp.org.br

Com o objetivo de incentivar o setor produtivo
a desenvolver boas práticas ambientais, a Fede-
ração promove anualmente o Prêmio Fiesp de
Mérito Ambiental, instituído em 1995.

As empresas poderão inscrever no máximo
dois projetos junto ao Departamento de Meio Am-
biente até o dia 9 de abril, em duas categorias
distintas: indústria de micro e pequeno porte (até
99 empregados) e médio e grande porte (a partir
de 100).

As vencedoras receberão troféu e também o
selo do Mérito Ambiental. O resultado final será
divulgado durante a solenidadede premiação, em
junho de 2012.

A ComissãoJulgadora, que avaliará os projetos,
é constituída por representantes demais de uma de-
zena de entidades representativas da área ambiental.

Outras informações pelo site www.fiesp.com.br/
meritoambiental/, email cdma@fiesp.org.br ou
pelo telefone (11) 3549-4675.
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Conectividade Social

Caixa prorroga prazo para emissão da certificação digital até junho

PM Vale Day continua a disseminação das práticas de Gestão de Projeto em 2012

A Caixa Econômica Federal anunciou que foi
prorrogado para o dia 30 de junho de 2012 o pra-
zo para emissão da certificação digital emitida no
modelo ICP-Brasil, de acordo com a legislação
em vigor, como forma exclusiva de acesso ao
canal eletrônico de relacionamento Conectividade
Social.

O Certificado Digital é uma credencial que iden-
tifica uma pessoa física ou entidade, seja empre-
sa, máquina, aplicação ou site. O certificado é um
documento eletrônico seguro, que permite ao
usuário se comunicar e efetuar transações na
Internet de forma mais rápida e sigilosa.

Aplicação
Este documento se tornou um recurso bastan-

te utilizado em diversos segmentos como gover-
no, saúde, contabilidade, finanças, entre outros.
Com a finalidade de agilizar processos com se-
gurança e sigilo eliminando o uso do papel no
envio de informações os certificados são utiliza-
dos, principalmente, na Receita Federal do Brasil
para o envio de declarações de imposto de renda
(DIRF, DIPJ), consulta de situação fiscal e fontes pa-
gadoras e principalmente procurações eletrônicas.

Também é utilizado em operações para assi-
natura dos livros Fiscais SPED, processos envia-

dos em cartórios de notas, juntas comerciais, pre-
feituras, peticionamento eletrônico e diversas ou-
tras aplicações eletrônicas.

Aquisição
Para a aquisição do Certificado Digital o em-

presário deve acessar o site da Associação Co-
mercial  e Industr ial  de Taubaté (ACIT) –
www.taubate.com.br/acit no campo Certificado Di-
gital – e realizar procedimento de compra e
agendamento da validação no posto da Certisign,
local izado na sede da ent idade, na Praça
Monsenhor Silva Barros, 57, Centro. Informações
pelo telefone (12) 2125-8201.

PM Vale Day (Project Management Vale
Day), criado em 2011, é um grupo formado
por voluntários ligados com as práticas de
gerenciamento de projeto e que se reúne
mensalmente para compartilhar conhecimen-
tos e experiências.

O grupo se reuniu em três oportunidades
durante o ano de 2011 e no próximo sábado,
dia 21, realizará a quarta edição, devido a
época de férias. Entretanto, as próximas reu-
niões serão realizadas sempre no primeiro
sábado de cada mês.

A participação
nesta reunião é gra-
tuita e é uma boa

Divulgação

oportunidade para fazer networking e melhorar as
práticas de Gestão de Projeto no Vale do Paraíba.

O grupo está aberto também para voluntários que
queiram divulgar algum trabalho ou resultado das
suas atividades profissionais ligados ao
Gerenciamento de Projetos, através de palestras,
workshops ou até mesmo repassando trabalhos ou
projetos para que os membros do grupo possam
atuar de forma voluntária.

A inscrição para o evento pode ser feito no site :
http://pmvaleday.yubi.me/

Grupo realizará o primeiro encontro em 2012
Caixa e Prefeitura de Caçapava

entregam 355 casas do Programa
Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Caçapava e a Cai-
xa Econômica Federal realizaram
neste mês a cerimônia de entrega
das residências do programa Minha
Casa, Minha Vida para as primeiras
335 famílias contempladas pelo pro-
grama no município. O evento acon-
teceu no Residencial Pinus de
Iriguassu (Rodovia do Livro), onde foi
construído o empreendimento, e con-
tou com a presença do prefeito Carlos
Vilela e do superintendente regional
da Caixa, Júlio Cesar Volpp Sierra.

O programa em Caçapava con-
templou famí-lias com renda famili-
ar de até três salários mínimos. As
famílias que receberam as casas

vão pagar durante dez anos men-
salidades referentes a 10% da ren-
da familiar, com o valor mí-nimo de
R$ 50,00.

As casas têm 35 m² e conta com
dois dormitórios, sala, cozinha,
área de serviço e banheiro. O em-
preendimento foi construído pela
empresa MM Incorporação Empre-
endimento Imobiliário e os investi-
mentos foram de R$ 16,8 milhões
de reais. Ao todo são 400 unidades
habitacionais, sendo que as 65 fa-
mílias restantes, que ainda não fo-
ram contempladas pelo programa
devem ser anunciadas em breve,
numa listagem divulgada pela Caixa.



Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Gerente Gerson Brito e os proprietários da Dokar Sérgio e Douglas
comemoram vendas 2011

Representantes da FAPI com o prefeito João Ribeiro e Angélica em jogo de voleibol

Diretoria da ACEG com o ganhador do carro e representante da loja Jocko’s,
vendedora Camila, premiados em Guaratinguetá

Presidente Jorge Samahá e equipe da ACIP durante sorteio em Pindamonhangaba

Galera marca presença em eventos do Boteco Gol em Taubaté

Momentos da entrega de cheque para representantes
 e agremiação carnavalescas de Guaratinguetá

Miguel Sampaio,
Nelson Baracho e
Junior Filipo, em
Guaratinguetá

Ana Karen
(Cruzeiro), Lu

Alckmin e Miriam
Alckmin (Pinda)

durante evento em
Campos do Jordão

Representantes da região prestigiaram visita do governador Geraldo Alckmin ao Vale
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Apoio ao Esporte

Pilotos da região da Equipe Petrobras Lubrax tem
apoio de empresas no Rally Dakar

O piloto estreante do Rally Dakar, Denisio do Nas-
cimento, vem conseguindo um grande destaque em
sua primeira participação nas etapas do Rally Dakar
deste ano.

Denísio pilota uma Honda 450cc e integra a Equipe
Petrobras Lubrax que tem patrocínio da Petrobras,
Petrobras Distribuidora, CCR NovaDutra, Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, Mercedes-Benz
Caminhões e apoio da Renov, BorgWarner, Mahle,
Capacetes Bieffe, Sparco América Latina, Fazenda
Real, Eye to Eye, SCHIO, Pro Tork, Inmarsat e Artfix.

Na categoria Carros, a dupla Jean Azevedo/
Emerson Bina Cavassin também vem se destacan-
do com boa posição na classificação geral, que tem

como forte concorrente a dupla francesa
Stéphane Peterhansel/Jean Paul Cottret venceu
o dia e com isso reassumiu a primeira coloca-
ção na geral.

Entre os caminhões, o tr io da Equipe
Petrobras Lubrax André Azevedo/Maykel Justo/
Mira Martinec também participam com bravura.

“Passamos por regiões altíssimas, de mais
de três metros de altitude e também por vales. É
incrível a diferença entre as etapas, mesmo tão
próximas. Em uma das etapas passamos por mon-
tanhas com muitas pedras e em outra oportunida-
de em vales e rios”, ressaltou o piloto André Aze-
vedo que possui 25 participações no Rally Dakar.

Caminhão na segunda etapa.maidru
Deni Nascimento na moto 4ª etapa foto Maindru

Shopping Colinas apoia equipe de basquete feminino de São José

M
a
i
n
d
r
u

Sobre a Equipe Petrobras Lubrax

Pioneira no esporte, a Equipe Petrobras Lubrax
ficou conhecida por ter sido a primeira a ter partici-
pado do Rally Dakar, em 1988. Com o passar dos
anos ela manteve a sua evolução e hoje é a única
equipe do mundo a competir o Dakar em três cate-
gorias simultaneamente: moto, carro e caminhão.
Também possui o maior número de vitórias no Rally
dos Sertões: dez no total. Atualmente, a Equipe
Petrobras Lubrax compete nas principais provas
nacionais e internacionais, conquistando sempre
resultados de excelência e representando com se-
riedade e dedicação o seu país.

Outro grande exemplo de apoio ao esporte
na região vem do Shopping Colinas de São José,
um importante apoiador da equipe feminina de
Basquete de São José dos Campos. Com dois
jogos já disputados (fora de casa) pela Liga Na-
cional a equipe vem de uma vitória conta São
Caetano e uma derrota para Americana. No últi-
mo dia 11 de janeiro a equipe retomou as ativi-
dades em 2012 jogando fora contra o time do
Maranhão e a tão esperada estreia em casa acon-
teceu no último dia 14, no Ginásio ADC GM con-
tra a equipe de Blumenau (SC).

O apoio do Shopping Colinas à equipe de São
José dos Campos é viabilizado através da LIF -
Lei de Incentivo Fiscal municipal, viabilizada pela
Prefeitura da cidade.

Atualmente, 49 equipes de 25 modalidades
esportivas são mantidas pela Prefeitura através
do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissio-
nal (Fadenp) e por patrocinadores através da Lei
de Incentivo Fiscal (LIF). Elas disputam competições
das federações e confederações esportivas, além de
atuarem com destaque nos Jogos Abertos da Juven-
tude, Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior,
fazendo com que São José dos Campos figure entre
as potências esportivas do Estado.

Reforço
A equipe feminina de basquete de São José

dos Campos recebeu recentemente a mais nova
integrante do grupo: armadora Cristina Souza de
Carvalho. A nova contratada estava no Soller
(Espanha) e volta ao Brasil para a disputa da Liga
de Basquete Feminino.

A armadora Cristina Souza, tem 33 anos e 1,73
de altura. Além da Europa e seleção brasileira, a
atleta atuou nas equipes de Piracicaba, BCN
Osasco, Santo André, Ourinhos, Americana e nos
times europeus de Extrugasa de Villagarcía (2005),
Sedis Cadí La Seu d´Urgell (2006), Rivas Futura
(2006), Sedis Cadí La Seu d´Urgell (2007, 2008 e
2009), Extrugasa (2010 e 2011) e o Soller
(2011).           

Para o técnico joseense Carlos José de Lima
“Carlinhos”, a chegada da armadora vem trazer
mais experiência e somar maturidade ao grupo.
Estávamos em busca de uma armadora para fe-
char o grupo. A chegada da Cristina traz mais ma-
turidade e experiência ao grupo. “Ela vem somar
com Alessandra neste quesito para dar referência

ao restante do grupo que é novo” salientou o técni-
co joseense Carlinhos.

A equipe de São José dos Campos é mantida
pela Prefeitura e terá durante a Liga de Basquete
Feminino o apoio do Shopping Colinas através da
LIF (Lei de Incentivo Fiscal municipal).

Equipes principais de São José dos Campos
Sobre o Shopping Colinas

O Shopping Colinas completará 15 anos em maio
deste ano tornando-se um centro de compras dife-
renciado, com um mix de lojas que contempla algu-
mas das principais grifes de moda do país. Com
cerca de 140 lojas e uma praça de alimentação con-
tendo marcas conceituadas da gastronomia nacio-
nal, o Shopping Colinas recebe mensalmente cerca
de 860 mil pessoas.

FAPI apresenta time de vôlei
A FUNVIC/Mídia Fone, time de vô-

lei  da FAPI – Faculdade de
Pindamonhangaba apresentou o time
que estreiou na Superliga B. A equi-
pe pindense é composta pelos cen-
trais Ricardo, Renato, Pedro Mendes
e Pedro; pelo líbero Diego; pelos pon-
teiros Luís, Leandro, Rômulo, Allan
e Reinaldo; pelos opostos P.É e Allan
Cardoso e pelos levantadores Índio e
Bruno.

O evento contou com a presença do prefeito João Ribeiro, do presidente da FUNVIC, Profº. Luís
Otávio Palhari, do secretário de esportes, Antonio Carlos Macedo Giúdice, do técnico João Marcondes,
do supervisor Ricardo Navajas, além da presença da comissão técnica.

Divulgação


