
PHENOM e LEGACY continuam
impulsionando vendas executivas da Embraer
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Lucas Lacaz Ruiz

Basf inaugurou nova fábrica em
Guaratinguetá para fortalecer posição
competitiva no mercado do biodiesel

A Embraer entregou recentemente o
300º jato Phenom, dando seqüência a
uma série de conquistas que incluem a
montagem e o vôo inaugural da primei-
ra aeronave produzida nas instalações
da Empresa em Melbourne, Estado da
Flórida, EUA, inaugurada há um ano.

Essa unidade foi vendida para um cli-
ente norte-americano, atingindo uma im-
portante marca na aviação executiva.

Neste mês, o ator Jackie Chan, 57
anos, esteve em São José dos Cam-
pos, para receber seu jato executivo
Legacy 650, avaliado em US$ 30 mi-
lhões (R$ 51,6 milhões). O ator chinês,
astro de filmes como ‘A Hora do Rush’ e
‘Karate Kid’ recebeu o avião, que foi
estilizado a pedido do próprio ator com
um dragão pintado em vermelho e ama-
relo, cores da China.

PÁGINA 07

A BASF inaugurou oficialmente a sua
nova fábrica de escala global para a
produção de metilato de sódio em
Guaratinguetá, sua maior localidade na
América do Sul. A fábrica tem capaci-
dade de 60 mil toneladas ao ano e irá
suprir o mercado regional. A produção
se iniciou no final de 2011 e a fábrica
está produzindo continuamente, entre-
gando um produto com alta qualidade.

Esta é a primeira fábrica de metilato
de sódio da BASF na América do Sul e
a segunda no mundo, somada a uma
fábrica em Ludwigshafen, na Alemanha.
O investimento financeiro para o proje-
to foi de cerca de dois dígitos de mi-
lhões de euros.                     PÁGINA 07

10ª Expo Desfile da Noiva traz
novidades tecnológicas para

o mercado de casamento
O Parque Tecnológico de São José dos Cam-

pos será o palco , entre os dias 9 e 11 de março,
de mais uma edição da Expo Desfile da Noiva.

Para esta edição,
em comemora-
ção aos 10 anos
de história da Fei-
ra, a Expo Desfi-
le da Noiva, tem
por objetivo trazer
para o público,
além dos tradicio-
nais desfiles de
noivas, as inova-
ções tecnológicas
que abrangem o
mercado de ca-
samento.

PÁGINA 06
Vice-prefeito de Guaratinguetá Miguel Sampaio,

diretor de manufatura para a América Latina da Basf,
Willi Nass e Marcia Molina, presidente da ACEG

Lucas Lacaz Ruiz

Divulgação

Senai recebeu evento
que reuniu cipeiros de

Pindamonhangaba

Tarzia Embalagens foi
certificada na ISO 9001
por Gestão Smart

Spani Atacadista
amplia rede com duas
novas lojas na região
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(*)  Dalmir Sant’Anna

Impostos

Afirmar que o povo brasileiro é um dos campe-
ões em pagamentos de tributos e impostos é cho-
ver no molhado. Há tempos estamos à espera da
tão falada reforma tributária, que nunca chega.

Entretanto, os fatos recentes nos mostram que a
situação não apresenta um horizonte melhor, ou seja,
dias piores virão.

Vejam só. O Impostômetro da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) alcançou neste mês a
marca de R$ 200 bilhões em impostos federais, es-
taduais e municipais pagos por todos os brasileiros
desde o 1º dia do ano. O índice alcançado mostra
que a arrecadação de impostos está em constante
crescimento, uma vez que em 2011 esse valor só foi
alcançado no dia 22 de fevereiro, ou seja, nove dias
mais tarde na comparação entre os dois períodos.

O “Impostômetro” foi inaugurado em 20 de abril de
2005 e desde sua criação os recordes de arrecadação
de imposto em cima do trabalhador brasileiro vem ba-
tendo sucessivos recordes. Durante todo o ano passa-
do o painel totalizou o índice histórico de R$ 1,5 trilhão.

A arrecadação de impostos vem dobrando,
triplicando... porém o crescimento do País não
acompanha essas marcas e recordes. Hoje pode-
mos afirmar claramente que o povo brasileiro dei-
xou de ser um contribuinte e já está nacionalmente
carimbado como “o pagador de impostos”. Com uma
carga tributária pesada, o Brasil ainda vê a péssima
aplicação desse dinheiro público arrecadado.

E o pior de tudo isso, é que não vislumbramos
horizontes com boas perspectivas. Não se falam de
reformas no Congresso, e dessa forma, o
impostômetro tende a aumentar significativamente.

Vez e outra é possível ver alguma ação de al-
gum político preocupado com essa vergonhosa si-
tuação. Mas com ações interessantes, porém sem
benefícios a curto prazo. Tramita em Brasília o pro-
jeto de lei 1472/2007, que determina que o valor dos
impostos seja discriminado nas notas fiscais. A refe-
rida propositura já foi aprovada no Senado Federal,
dependendo da boa vontade dos nossos políticos.
Não iria resolver a questão, mas ajudaria na
conscientização e no esclarecimento à população.
A ideia é de autoria do Senador Renan Calheiros e
vem tramitando há mais de 4 anos.

Em decorrência da minha ati-
vidade profissional, tenho a opor-
tunidade de conhecer a trajetó-
ria de sucesso de inúmeros pro-
fissionais, das mais diversas áre-
as de atuação, no cenário nacio-
nal e internacional. Pessoas que
dedicam tempo para estudar,
aprimorar suas competências e
se tornarem apaixonadas pelo
que realizam. Percebo que algu-
mas demonstram equilíbrio com
o trabalho, família e convívio so-
cial, entretanto, outras pessoas
mostram uma ordem inversa. Indicam que o su-
cesso concentra-se unicamente no pensamen-
to aos volumes expressivos de trabalho, tor-
nando-se workaholic (viciado em trabalho). Será
que para atingir o sucesso profissional, uma
pessoa precisa ser workaholic?

Perfil comportamental da pessoa workaholic
Estou analisando os dados de uma disser-

tação ,  que  aborda  as  t rans fo rmações
tecnológicas e no quanto os reflexos do de-
semprego, influenciam no perfil comportamental
de uma pessoa workaholic. O objetivo da tese
compreende avaliar como os sentidos huma-
nos, sofrem transformações na construção
perfeccionista de uma carreira profissional. Um
dos dados da pesquisa indica que, as relações
entre trabalho e projeto de vida, caminham para
lados opostos e longínquos dos processos de
relacionamento interpessoal.  Estudando os
dados dessa pesquisa, torna-se possível per-
ceber que uma pessoa workaholic, acaba es-
tagnando sua carreira a médio e longo prazo,
pois não consegue visualizar as oportunidades
que estão a sua volta. No cotidiano, tornam-se
pessoas com péssimo humor, amargas e soli-

(*)  Dalmir Sant’Anna – Palestrante comportamental, mestrando em Administração de Empresas,
autor dos livros “Oportunidades”; “Menos pode ser Mais” e do DVD com o tema “Comprometi-

mento como fator de Diferenciação”. Visite o site: www.dalmir.com.br

O Sucesso exige ser “WORKAHOLIC”?
Divulgação tárias. Em uma conversa com

amigos, somente falam do seu
trabalho e transformam um diá-
logo, em verdadeiro monólogo.

 Você conhece pessoas com
esse comportamento? A medici-
na do trabalho está repleta de
exemplos ,  com pessoas que
adquir i ram doenças nervosas
como gastri tes, úlceras e fre-
quentes enxaquecas, pelo vício
ao trabalho. Faça uma reflexão
procurando descobrir se em al-

gum momento, você não exagerou falando
demais de seu trabalho, deixando de ouvir as
pessoas que estavam a sua volta. Permanecer
no topo do sucesso, não é uma tarefa nada fá-
cil. Requer treinamento constante, comprome-
timento, determinação, além de gostar do que
se faz. É imprescindível destacar que o lazer
oferece um auxílio imensurável, como uma vál-
vu la  de  escape,  para  a l i v ia r  a  tensão  e
disponibilizar uma nova energia, inclusive para
o surgimento de ideias criativas.

Quando você faz um trabalho com amor, in-
diferentemente da profissão, se torna alguém
diferente de pessoas acomodadas. Um profes-
sor, por exemplo, que prepara suas aulas com
planejamento, mostra na prática, que é diferente
de outros educadores que lecionam sem ne-
nhuma preparação. O fato de respirar e trans-
pirar trabalho gera no indivíduo, uma doença
que aliena o pensamento, mesmo em perío-
dos de repouso e férias. Procure lembrar con-
tinuamente que, o sucesso não exige de você
ser uma pessoa workaholic, mas que realize
suas atividades com satisfação, valorizando o
convívio familiar e apreciando a convivência
com seus amigos. Vamos tentar?

Expediente
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Política na região

Divulgação

PT fecha com Torino
A movimentação

política mais marcante
neste mês em Pinda foi
a decisão do PT em
seu Encontro de
Filiados. Com objetivo
de definir a Tática Elei-
toral e a Política de Ali-
anças nas eleições mu-
nicipais de outubro e
com a presença de 121
filiados, foi aprovado
por 95% dos votantes o apoio ao pré-candidato Paulo
Sergio Torino (PMDB) para eleições municipais deste
ano. A aliança PMDB e PT em Pinda confirma a es-
tratégia nacional visando em 2014 derrotar de vez o
PSDB no Estado. Com o PT, o arco de aliança em
torno de Torino já soma 10 agremiações políticas.

Interatividade tecnológica
A Câmara de Taubaté possui uma “fan page” na

rede social Facebook, pois atingiu o limite de cinco
mil amigos – número máximo permitido pelo servi-
ço. A Câmara também passou a ter um endereço
que leva diretamente à sua página no Facebook,
www.facebook.com/camarataubate. A rede social
somou interatividade ao portal da Câmara na internet
e ao twitter. No microblog twitter.com/camarataubate,
criado em julho de 2009, é possível acompanhar o
andamento das sessões ordinárias em tempo real e
se informar sobre a votação de projetos de lei em
plenário. Somado à transmissão das sessões pela
TV Câmara Taubaté e na internet, a Câmara oferece
aos munícipes maior possibilidade de acompanha-
mento dos trabalhos do Legislativo, assim como
amplia a participação popular.

Pinda entregou viaduto

A população de Pindamonhangaba esta
comemorarando a conclusão de uma obra de gran-
de importância. Trata-se do viaduto de acesso aos
bairros Campinas, Shangri-lá, Goiabal eSolo Rico. A
obra foiinaugurada neste mê e os pedestres e ci-
clistas já estãoutilizando o viaduto, que garante mais
segurança a todos os moradores daregião. Trata-se
de um sonho de muitos anos dos moraodres da re-
gião leste da cidade.

Comércio de arma
Os vereadores de Taubaté aprovaram projeto que

proíbe a comercialização dearmas de brinquedo. A
proposta é de autoria do presidente da Casa, Luizinho
daFarmácia (PR), e de Carlos Peixoto (PMDB) e deve
passar pela segunda votação para ser enviado para
sanção do prefeito. De acordo com o projeto, após
asanção da lei os comerciantes terão 60 dias para
retirarem as armas debrinquedo dos estabelecimen-
tos, tanto das prateleiras quanto dos estoques. A
Prefeitura não poderá fornecer alvará de licença de
funcionamento para quem nãoc umprir a norma.

Certificação

Tarzia Embalagens foi certificada na ISO
9001 com apoio da consultoria Gestão Smart

A Tarzia Embalagens,
empresa que comercializa
materiais de embalagens,
obteve neste mês a
certificação ISO 9001 de-
monstrando assim a sua ca-
pacidade em atender às ne-
cessidades dos clientes
com relação a embalagens
de sacos e filmes plásticos.

A Tarzia Embalagens atua
neste seguimento comercia-
lizando materiais para emba-
lagens desde 2002 atuando
em diversos seguimentos
industriais como setor
automotivo, aeronáutico e eletroeletrônico e sentiu
a necessidade de criar uma estruturação e padroni-
zação para atender as demandas dos clientes com
exigências cada vez maior com rela-
ção a qualidade.

Em parceria com a consultoria Ges-
tão Smart, o trabalho de certificação foi
iniciado há 10 meses. Inicialmente foi
definindo a política da qualidade e as
documentações exigidas pela norma,
seguido de vários treinamentos para
capacitar os seus funcionários, como
exemplo para auditoria interna, cinco S
e diversas ferramentas e metodologia
da qualidade. Na fase final estes conhe-
cimentos e habilidades foram aplicados
para implementar a ISO 9001.

A Gestão Smart, formado por con-
sultores com larga experiência em di-
versas áreas industriais, inicialmente

avalia o perfil e o grau de
maturidade do sistema da
qualidade das empresas e
em seguida planeja a
implementação da ISO 9001
de maneira objetiva e eficaz,
realizando avaliações perió-
dicas visando melhoria até
obter a certificação.

Segundo Silnei Tarzia,
proprietário da Tarzia Emba-
lagens, a certificação da ISO
9001 vem demonstrar que a
empresa tem um processo
padronizado e consistente
visando atender os clientes

com a melhor qualidade no seu seguimento e com isto
aumentando a confiança dos seus clientes e ganhan-
do mais oportunidades de negócios.

Divulgação

Silnei Tarzia, proprietário da Tarzia Embalagens

Divulgação

Equipe da Tarzia Embalagens e Gestão Smart

Enologia

Curso Fundamentos do Vinho em São José
Acontecerá durante todas as quintas-feiras

do mês de março, às 20h,  em São José dos
Campos o curso Fundamentos do Vinho, que
será ministrado pelos professores da ABS São
Paulo. O curso tem certificação válida em 45
países pela ASI.

O curso é apresentado em 5 aulas com du-
ração de aproximadamente 3 horas. As aulas
são compostas por exposições teóricas segui-
das de degustação didát ica de vinhos. Em
cada aula são degustados vinhos representati-
vos ao tema. Acompanha o curso apostila com-
pleta da ABS São Paulo. Durante o curso, os
alunos não associados poderão freqüentar as
degustações da ABS como associados, tendo
a opção de se associarem ao final do curso.

Outras inforamações: (12) 81301007 ou

marcelosmoraes@hotmail.com.
Palestrantes e temas

Ministrarão as palestras os seguintes especialis-
tas: Dr. Arthur P. Azevedo – Diretor técnico da ABS
São Paulo, ex presidente da ABS SP, Editor da re-
vista Wine Style, consultor de várias importadoras e
da empresa aérea TAM na parte de vinhos; Dr. José
Luiz A. Borges – Presidente da ABS São Paulo,
Editor da revista Wine Style, revisor técnico de vári-
os livros sobre vinho e enologia e Dr. Mário Telles
Jr. – Vice presidente da ABS São Paulo, ex presi-
dente da ABS São Paulo, Vice presidente da ABS
Nacional, Editor da revista Wine Style, revisor téc-
nico de vários livros sobre vinho e enologia.

O investimento é de R$ 560,00 (à vista 10%
desconto), podendo ser parcelado em quatro ou
três vezes.

Divulgação
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Geração de Emprego

Projetos colaboram com retorno ao mercado de
trabalho e primeiro emprego em Pindamonhangaba

  A Prefeitura de Pindamonhangaba, emparceria
com o Governo do Estado de São Paulo, está de-
senvolvendo dois projetosvoltados ao público que
procura a oportunidade do primeiro emprego e
arecolocação no mercado de trabalho.

Os projetos-piloto “Frente de Trabalho”e “Time de
Emprego” estão sendo implantados na cidade atra-
vés do PAT (Posto deAtendimento ao Trabalhador)
que desenvolverá essas atividades com
osdesempregados e com quem busca qualificação
profissional.

“O mercado de trabalho é muitocompetitivo, e
esse tipo oportunidade é essencial para quem quer
trabalhar”, afirmou a supervisora do PAT, Sônia Dias
dos Santos.

 Frente de Trabalho
Pela primeira vez na cidade a SERT(Secretaria

do Emprego e Relações do Trabalho) aplicará o
ProgramaEmergencial de Auxilio Desemprego, que
tem como objetivo a troca de valores eexperiência
profissional. O candidato oferecerá serviços de in-

teresse dacomunidade e receberá do Governo do
Estado uma bolsa-auxílio de R$210, R$86 deauxílio
alimentação, seguro contra acidentes de trabalho e
percurso e valetransporte.

Para participar o munícipe deve estar hápelo me-
nos um ano desempregado, ser maior de 18 anos e
não receber nenhum tipode auxílio de Previdência
Social, como aposentadoria ou seguro desemprego.

Durante quatro dias por semana, com umacarga
horária de seis horas diárias, o candidato realizará
funções de serviçosgerais destinadas pela Prefeitu-
ra Municipal, em escolas, prédios públicos eoutros.

No quinto dia, o empregado deveráfrequentar um
curso de qualificação oferecido pela AVAPE (Asso-
ciação paraValorização de Pessoas com Deficiência)
que desenvolverá conteúdos queauxiliarão no regres-
so ao meio de trabalho. O período de participação
noprojeto é de até nove meses, sendo que não have-
rá possibilidade de prorrogação. Serão 100 vagas.

 Time de Emprego
O programa, que deverá ser implantado em

Pindamonhangaba nos próximos meses, é voltado
ao encontro e troca deexperiências entre profissio-
nais que se encontram desempregados.

O Time de emprego tem o objetivo deorientar e
preparar o trabalhador na busca de um emprego com-
patível com seusinteresses, habilidades e qualificação
profissional. A proposta envolvereuniões semanais de
três horas cada um, com grupos de 20 a 25 pessoas.

Além de participardesses programas é preciso
realizar o cadastro no PAT e mantê-lo atualizado:”as
chances aparecem todos os dias e nós realizamos
o contato entre empregado eempregador”. Para se
cadastrar no de Posto deAtendimento ao Trabalha-
dor é preciso carteira de trabalho, RG, CPF e em
caso demunícipes já inseridos no mercado de tra-
balho, também o número do PIS.

O PAT de Pindamonhangaba está localizadona
Avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito, e o
horário de funcionamento édas 8 às 16 horas. Para
mais informações, ligue: (12)3642-8035, 3642-7952
e 3642-3701.

Seminário Empretec em Ubatuba acontecerá em abril
O Programa Empretec será realizado ain-

da no pr imei ro semestre deste ano em
Ubatuba, com data prevista entre os dias 9
à 14 de abril. O local está sendo definido
pelo escritório regional do Sebrae em São
José dos Campos.

A Associação Comercial de Ubatuba in-
fo rma que os  in te ressados em fazer  o
Empretec ainda este ano, precisam entrar
em contato o mais rápido possível com o
Posto Sebrae de Atendimento ao Empreen-
dedor-  PAE  para preencher  uma f icha
avaliatória  que será encaminhada para uma
análise do Sebrae.

O Empretec é um programa criado pela
ONU e v iabi l izado no Brasi l  at ravés do
Sebrae, incentivando a criação e o desen-
volvimento de empresas. A sua metodologia é
comportamental e visa capacitar futuros empre-
endedores e empresários a obterem melhores
resultados à frente dos negócios e ajudar na
criação de novas empresas.

O objetivo é que se possa fazer uma auto-
avaliação das principais características que
todo empreendedor deve ter, tais como inicia-
tiva na busca de oportunidades, capacidade de
correr riscos calculados, persistência, compro-
metimento, objetividade no estabelecimento de
metas, capacidade para planejar e monitorar,
capacidade para buscar e valorizar a informa-
ção, persuasão e rede de contatos, indepen-

foram plenamente atingidos. “O curso é ex-
tremamente importante, pois nos ajuda a
sermos disciplinados, estabelecer metas e
objetivos de forma organizada para serem
colocados em prática na empresa. Além dis-
so, passamos a nos enxergar como empre-
endedores de uma forma inédita e a detec-
tar nossos pontos fracos”, contou um dos
participantes.

O jovem comerciante, Rodrigo Izu  disse
que o auto-conhecimento, a melhor compre-
ensão do mundo dos negócios e a fixação
de metas de superação e crescimento são
alguns dos muitos ensinamentos que teve.
“Vale muito a pena mesmo”, ressaltou.

Diretoria ACIU
Todos  os  a tua is  d i re to res  da  Ac iu  são

“empretecos”. Segundo o presidente da Asso-
ciação Comercial de Ubatuba, Ahmad Khalil
Barakat,  fazer o seminário o ajudou muito a
obter mais comprometimento, estabelecer metas
e objetivos bem definidos, entre outros comporta-
mentos que até então ele não sabia que possuía. “O
Empretec funciona como um elástico humano, você
sai de lá esticadinho e depois suas fichas vão
caindo...é sem dúvida uma experiência única”, con-
tou Barakat, que participou da primeira turma do
Empretec em Ubatuba, no ano de 2003.

Mais informações podem ser obtidas com o
PAE de Ubatuba,  pelo telefone 3834 1445. Falar
com Fábio. E-mail: paeubatuba@gmail.com.

dência e autoconfiança, exigência de qualida-
de e eficiência.

Empreender
Essa é a saída que o Sebrae-SP aposta para

que o Brasil avance no ranking da economia
mundial. Atualmente, o País ocupa o 13º lugar
em empreendedorismo.

Pensando nisso, o Sebrae-SP aposta no
Empretec, programa que estimula o participante a
desenvolver características empreendedoras que
possam contribuir não só com aqueles que dese-
jam abrir um negócio, mas também com os que en-
frentam dificuldades em uma empresa já montada.

Para empreender, a pessoa precisa dese-
jar a conquista de novos desafios para sua vida.
Empreender é buscar novas experiências, as-
sumir mais riscos, pensar de forma diferente,
ter coragem de expor e valorizar novas ideias,
buscar alternativas, enfim, conquistar sonhos.

Sucesso
De acordo com o Sebrae, mais de 100.000

empreendedores já participaram do Empretec
no Brasil. A se considerar a avaliação dos que
já fizeram o curso em Ubatuba, seus objetivos

Divulgação

Turma do Empretec realizado em 2009
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Pós na Univap
A Univap em São José dos Campos inicia no

próximo dia 5 de março o curso de Pós Graduação
em Planejamento e Gestão Ambiental. O curso terá
duração de 18 meses e acontece sempre às se-
gundas e quartas-feiras das 18h30 às 22h. Outras
informações podem ser obtidas com a coordena-
dora da Univap, Levidar Cecília de Cascia Pereira,
também responsável pelo GPMai, Grupo dos Pro-
fissionais de Meio Ambiente do Vale do Paraíba.

Novo Site ACIU
Fácil de navegar e com design moderno, o novo

site da Associação Comercial e Industrial de Ubatuba
proporciona acesso a todos os procedimentos,
como consultas, inclusões, exclusões e emissão de
relatórios no conforto de sua casa ou estabelecimen-
to comercial. No site você encontrará as últimas no-
vidades sobre cursos, palestras, alertas, reuniões,
rede de descontos, vagas de empregos, certificação
digital, todas as descrições e tabela de preços de
todos os nossos serviços. Visite e conheça o novo
site: www.aciubatuba.com.br.

Posse em Caçapava
Aconteceu no último dia 10 de fevereiro, a pos-

se da Diretoria, Conselho Deliberativo e Consehlo
Fiscal da ACE (Associação Comercial e Empresari-
al) Caçapava para o novo biênio. Mauro Odaguiri
assumiu a presidência e Alexandre Ferrari a vice-
presidência. Eles darão continuidade ao trabalho
realizado pela associação de Caçapava, fundada em
8 de outubro de 1949, defendendo os interesses
das atividades econômicas da cidade. Dentre as pre-
senças, destacou-se a de Felipe Cury, presidente
da Associação Comercial e Industrial de São José
dos Campos.

Presidente do BNDES no ITA
Com abertura procedida pelo Reitor do Instituto

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Doutor Carlos
Américo Pacheco, o Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Luciano Coutinho, deu início a Aula Magna de 2012,
com o tema “Perspectivas da        economia brasilei-
ra”. Mantendo a tradição da aula, aconteceu a entre-
ga de prêmios a alunos, formandos do ano anterior
e professores que se destacaram em suas ativida-
des do ano letivo de 2011.

Presidente do TJ na Univap
Ja na Univap a Aula Magna na Faculdade de Di-

reito contou com o tema “O servidor e a Presidência
do Tribunal de Justiça: Uma conversa franca”. A aula
foi proferida pelo Exmo. Desembargador Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Dr. Ivan Ricardo Garísio Sartori. O ciclo de Aulas Mag-
nas é um projeto realizado pela E. Presidência do Tri-
bunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça.

Desenvolvimento e Debate

PM Vale Day inicia 2012 impulsionando o
Gerenciamento de Projeto no Vale do Paraíba

O PM Vale Day, grupo de voluntários sem fins lucrativos que divulga assuntos relativos ao
Gerenciamento de Projeto no Vale do Paraíba, iniciou o ano de 2012 com o compromisso de se estar

reunindo mensalmente e atuar nas questões da profissão, profissionais e comunidade de
gerenciamento de projetos, de forma teórica e prática.

O primeiro encontro de 2012 foi a 4ª edição do
evento, realizado em janeiro nas instalações da
Conexão-FGV no Center Vale Shopping em São
José dos Campos. Este evento contou com a parti-
cipação de 16 profissionais. Neste encontro foi abor-
dado o tema “Plano de Projeto” pelo palestrante
Marcel Fleming, onde enfatiza a importância de fa-
zer um planejamento adequado para qualquer ativi-
dade de gerenciamento de projetos.  O outro tema
abordado pelo Hugo Lourenço foi o tema “Um pou-
co sobre Riscos”, que é um importante fator que está
presente em todas as atividades de projeto e que
pode também definir o sucesso ou fracasso dos
projetos.

Dando continuidade na agenda mensal, o 5° en-
contro do PM Vale Day foi em fevereiro na Veris em
São José dos Campos, com participação de 41 pro-
fissionais. Neste encontro o palestrante Francilei
Campos fez uma apresentação sobre “Seleção e
Análise de Viabilidade de Projetos”, mostrando al-
gumas técnicas e metodologias para se fazer um
estudo de viabilidade financeira para selecionar e
priorizar projetos que atendam as estratégias e os
negócios de uma empresa. Outro assunto apresen-
tado foi um “Workshop sobre a Gestão Ágil de Pro-
jetos (Scrum)”, que foi apresentado pelo palestrante
Michel Amaral de forma muito prática e didática.

O próximo encontro do PM Vale Day, coordena-
do pelo Hugo Lourenço, CSM, PMP®, será no dia
03 de março das 8h30 às 12h30 na sede da CIESP
de Jacareí, pois o município também está sendo

um importante pólo de desenvolvimento na região,
com a instalação de importantes empresas do setor
automobilístico, de matérias primas e outros segui-
mentos. A inscrição deste evento é totalmente gra-
tuito e pode ser feito no site: http://
pmvaleday.yubi.me/.

Segundo Hugo Lourenço, a intenção é aumentar
a área de atuação do PM Vale Day: “Se algum tiver
interesse em participar do grupo como voluntario
(palestrante ou participante), entre em contato. Caso
possua algum lugar em sua cidade aqui no Vale do
Paraiba onde podemos realizar o evento entre em
contato para viabilizar o encontro para prestigiar a
comunidade, profissão, profissionais, conhecimen-
tos e práticas de Gerenciamento de Projeto no Vale
do Paraíba. Entre no site http://pmvaleday.yubi.me/
para maiores informações”.

Palestrante Marcel Fleming

Divulgação

Divulgação Divulgação

ACI inicia campanha de estímulo
para comércio da região sul de São José

A Associação Comercial e Industrial de São
José dos Campos dará início a campanha
‘Andrômeda Mais’, na avenida Andrômeda, região
sul da cidade. A ideia da campanha teve início com
o ‘Circuito Adhemar de Barros’, que surgiu do pro-
jeto Fala Empresário, implantado pela ACI com o
objetivo de fomentar o mercado dos principais
corredores comerciais da cidade. O objetivo é
conhecer efetivamente as dificuldades dos empre-
sários locais e consequentemente criar grupos de
atuação.

A ACI possui atualmente 70 associados na ave-
nida Andrômeda e o programa prevê a participa-
ção de mais de 200 comércios, tanto na avenida

como nas adjacências. Após realizar o levantamento
dos participantes a campanha dará início a uma ação
publicitária de investimento zero dos comerciantes
que estará nas ruas durante os meses de junho e
julho deste ano.

O plano estratégico deverá unir os lojistas para
que juntos construam uma identidade competitiva
para o local, atraindo assim mais consumidores para
a região. O resultado esperado é desenvolver o
comércio da região sul tornando-o mais atrativo aos
consumidores de toda a cidade.

Interessados em participar podem procurar a ACI
pelo telefone 3904-4012 ou pelo email
jeane@acisjc.com.br.

O próximo encontro do PM Vale Day, coordenado pelo Hugo Lourenço, CSM, PMP®, será no dia 03 de março
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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 & Negócios

Feira da Construção Civil promete
grandes negócios em São Paulo e
público de 130 mil visitantes

10ª Expo Desfile da Noiva traz novidades
tecnológicas para o mercado de casamento

O mercado brasileiro de construção civil conti-
nua em expansão, devendo crescer 5,2% em 2012,
de acordo com o Sinduscon-SP (Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado de São Pau-
lo), e até 7,5%, segundo a Anamaco (Associação
Nacional dos Comerciantes de Material de Constru-
ção). A perspectiva de crescimento e a isenção do
IPI para compra de matérias de construção animam
os empresários do setor. Um termômetro que refle-
te a confiança para as vendas de 2012 é a Feicon
Batimat - Salão Internacional da Construção – total-
mente vendida e com uma lista de espera de em-
presas aguardando uma possível desistência para
participar da feira.

O evento, organizado pela Reed Exhibitions
Alcantara Machado, deve gerar milhões de reais no
maior resultado dos últimos 20 anos, garantindo a
negociação de 3 meses da produção dos fabrican-
tes. A continuidade da isenção do IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados) até o fim do ano, além
de outros fatores, como o programa “Minha Casa,
Minha Vida”, o Fimac FGTS –nova linha de financia-
mento de construção para vários níveis de renda –,
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016 têm um grande peso nessa previsão. São
esperados 130 mil compradores na Feicon deste
ano, entre arquitetos, engenheiros, construtores,
designers de interiores, incorporadores,

revendedores, lojistas e demais profissionais do
setor da construção, que devem aproveitar a isen-
ção do imposto para alavancar os negócios por todo
o país.

“Para a Feicon, a isenção do IPI para vários pro-
dutos é um fator importante para alavancar os negó-
cios na feira, atraindo assim mais compradores para
conhecer as novidades que teremos expostas este
ano antes de sair às compras”, ressalta Liliane
Bortoluci, diretora da feira. Inspirada na Batimat de
Paris, maior evento de construção de todo o mun-
do, a Feicon é a maior feira de toda a América
Latina. Na última edição, o evento reuniu 125 mil
compradores e profissionais da arquitetura e cons-
trução.

“A Feicon é a única feira no país que engloba
os setores da cadeia produtiva e as tendências
em arquitetura e construção, por isso é referência
tanto para o pequeno varejista quanto para os
grandes construtores, assim como para arquite-
tos e engenheiros deste segmento. Esses com-
pradores especializados vão ao evento para co-
nhecer as tendências e principalmente, concreti-
zar negócios na área”, reforça a diretora da feira.

A feira acontecerá de 27 a 31 de Março, das
10h às 19h no Pavi lhão de Exposições do
Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209 - São Paulo.
Outras informações no site www.feicon.com.br .

Acontece entre os dias 9 e
11 de março, a 10ª EXPO DES-
FILE DA NOIVA, no Parque
Tecnológico de São José dos
Campos.

Para esta edição, em come-
moração aos 10 anos de histó-
ria da Feira, a Tok Dez Editora e
Eventos, empresa responsável
pela organização da EXPO DES-
FILE DA NOIVA desde 2002, tem
por objetivo trazer para o públi-
co, além dos tradicionais desfi-
les de noivas, as inovações
tecnológicas que abrangem o
mercado de casamento.

Um exemplo disso são as
empresas que trazem para a
Feira stands altamente capaci-
tados com iluminações e TV’s
de LED, além de mostrar as transmissões das
cerimônias de casamento em alta definição e ao
vivo, tudo para atrair o público presente e revelar
para os noivos que as tecnologias mais avança-
das estão disponíveis também no mercado de
casamento. Muitos salões de beleza, por exem-
plo, utilizam equipamentos de última geração, des-
de secadores e chapinhas até máquinas para se-
car esmaltes e cabelos, com a finalidade de faci-
litar o Dia da Noiva, tornando-o mais prático, rápi-
do e agradável.

Os casais que visitarem a Feira também pode-

rão ver, entre as novidades, o
novo serviço oferecido pelas
empresas de filmagem: “A trans-
missão ao vivo”, um diferencial
que permite à noiva assistir ao
casamento dentro do carro, ao
vivo, enquanto se desloca do
salão de beleza para o local da
cerimônia, vivenciando assim
toda a emoção dessa data es-
pecial.

 “Queremos mostrar para os
casais, cl ientes, parceiros e
prestadores de serviços quais
são as últimas novidades nos
avanços tecnológicos para o
setor de casamento, desde os
recursos digitais utilizados na
preparação e durante as cerimô-
nias até o produto final, como os

vídeos e as fotografias em alta definição”, afirma
Damira.

Ingresso
Como nos anos anteriores, o ingresso solidário

para visitação da Feira é uma lata de leite em pó.
Toda a arrecadação será destinada para o Fundo
Social de Solidariedade de São José dos Campos,
que ficará encarregado de doar às entidades soci-
ais da cidade. Os convites podem ser adquiridos
pelo site da editora Tok Dez (www.tokdez.com.br)
ou na compra da Revista Tok Dez Noivas e Festas.
Informações: (12) 3941-9177 / www.tokdez.com.br

Expo Noivas acontecerá em São José

DG IMAGEM

Baixo custo, alto
índice de satisfação

do cliente...
Embora a prática das boas maneiras seja fun-

damental para um bom serviço, todos nós já
tivemos experiências em que isso não aconte-
ceu. Quem já não teve de enfrentar funcionári-
os mal-educados, desinteressados ou rudes.

Para que isso não aconteça, veja alguns
exemplos de cordialidade:

* Dar passagem e abrir portas para os ou-
tros.

* Usar as palavras: bom dia, boa tarde, por
favor, obrigado, licença, como vai.

* Ligar de volta como prometido. 
* Oferecer-se para carregar o embrulho de

alguém. 
* Fazer elogios sempre que possível.
* Não interromper os outros.
* Ouvir atentamente o que os outros têm a

dizer e prestar atenção. 
* Oferecer assento as pessoas.
* Permitir que as pessoas passem primei-

ro.
* Levar a visita até a porta na hora de ir em-

bora.
* Desligar o celular nas reuniões.
* Nunca agir de forma inconveniente com ob-

servações maldosas ou olhares hostis.

As boas maneiras desapareceram em mui-
tos estabelecimentos pela simples razão, de
que ficam no caminho da assim chamada efici-
ência e da realização das tarefas estabelecidas
pelos gerentes.

Abrir portas para os clientes leva tempo e
como há muitas outras tarefas na fila, a educa-
ção é cortada em nome da redução de custos.
Ao colocar a economia à frente das boas ma-
neiras, as empresas apostam na degradação
do comportamento civilizado.

O comportamento bem-educado pode, à pri-
meira vista, parecer ineficiente, mas no final é
tremendamente recompensador, pois ele sina-
liza que naquela empresa existe respeito pe-
las pessoas. Como o dinheiro não pode com-
prar sentimentos, o retorno é garantido.
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Mercado do Biodiesel

Com capacidade para 60 mil toneladas, BASF inaugurou
sua primeira fábrica de metilato de sódio em Guaratinguetá

Mercado e Inovação

Embraer entrega 300ª unidade do jato executivo PHENOM
A Embraer entregou recentemente o 300º jato

Phenom, dando seqüência a uma série de conquis-
tas que incluem a montagem e o vôo inaugural da
primeira aeronave produzida nas instalações da
Empresa em Melbourne, Estado da Flórida, EUA,
inaugurada há um ano. Recentemente, a Embraer
transferiu as operações mundiais da sua unidade de
aviação executiva do Brasil para Melbourne, onde
criará 200 empregos para engenheiros e técnicos
em uma região muito atingida pelas demissões pro-
venientes do programa espacial Shuttle.

“Com a entrega deste Phenom 300 para um cli-
ente norte-americano, o 300º da linha Phenom, a
Embraer atingiu uma importante marca”, disse Robert
Knebel, Diretor de Vendas da Embraer para a Amé-
rica do Norte – Aviação Executiva. “O sucesso dos
Phenom pode ser constatado pela diversidade dos
nossos clientes, que inclui indivíduos, empresas,
universidades, propriedade compartilhada, fretamen-
to, escolas de vôo e celebridades. Cinqüenta por
cento das entregas de Phenom foram para clientes
norte-americanos e 30% para latino-americanos.
Outros 17%foram para a região da Europa, Oriente
Médio e África (EMEA) e 3% para o mercado asiáti-
co.”

As entregas cresceram bastante desde dezem-
bro de 2008, quando o Phenom 100 entrou em ope-
ração. Em 2009, foram entregues 98 unidades; em
2010, 126; e em 2011, 83.

Desde 2000, a Embraer não somente estreou no

dinâmico mercado de jatos executivos, como tam-
bém lançou sete novos produtos para atender des-
de a categoria entry level, com o Phenom 100,
até a ultra-large, com o Lineage 1000. Os jatos
Phenom são uma inovação e foram os primeiros
projetos novos do segmento de jatos leves, que
possuía vários produtos derivados de outros exis-
tentes.

O Phenom 100 tem capacidade para até oito ocu-
pantes e sete op-
ções de interior,
projetadas em par-
ceria com o BMW
Group Design-
works USA. Com
alcance de 2.182
km (1.178 milhas
náuticas), incluindo
reservas de com-
bustível NBAA IFR,
é capaz de voar
de São Paulo para
Montevidéu sem
escalas. O jato
confirmou ser o
mais rápido e com
a maior capacida-
de de bagagem
da categoria entry
level. O Phenom

100 tem uma avançada cabine de pilotagem e pos-
sui um lavatório traseiro privativo como alguns de
seus diferenciais competitivos.

O Phenom 300 atinge 839 km por hora ou
453nós (KTAS), e voa a uma altitude de 45 mil
pés (13.716 metros). Com alcance de 3.650 km
(1.971 milhas náuticas), a aeronave é capaz de
voar de Brasília para Buenos Aires sem escalas,
incluindo reservas de combustível NBAA IFR.

A BASF inaugura oficialmente no início do
mês a sua nova fábrica de escala global para a
produção  de  met i la to  de  sód io  em
Guaratinguetá, sua maior localidade na Améri-
ca do Sul. A fábrica tem capacidade de 60 mil
toneladas ao ano e irá suprir o mercado regio-
nal. A produção se iniciou no final de 2011 e a
fábrica está produzindo continuamente, entre-
gando um produto com alta qualidade.

Esta é a primeira fábrica de metilato de sódio
da BASF na América do Sul e a segunda no
mundo,  somada a  uma fábr i ca  em
Ludwigshafen, na Alemanha. O investimento fi-
nanceiro para o projeto foi de cerca de dois
dígitos de milhões de euros.

“Investimos em uma nova fábrica para forta-

Outro fato marcante da empresa Embraer foi a entrega do Legacy 650
a Jackie Chan realizada em fevereiro, em São José dos Campos
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Alfred Hackenberger presidente da Basf na América
do Sul  na inauguração fábrica BASF, em Guará

Diretores e Funcionarios da Basf durante inauguração em Guaratinguetá

lecer nossa posição competitiva no mercado
do biodiesel na América do Sul, que está em
franco crescimento. O início das atividades pro-
dutivas dá suporte à iniciativa estratégica de
trabalhar o mais próximo possível de nossos
clientes, atendendo de forma mais eficiente e
com o fornecimento local de metilato de sódio”,
afirma Stefano Pigozzi, Presidente Global da
Divisão de Inorgânicos da BASF.

”Esta fábrica é mais um passo importante na
construção da nossa estratégia de expandir a
posição de liderança na América do Sul”, com-
pleta Pigozzi.

“Este investimento está alinhado à oportuni-
dade de crescimento do mercado de biodiesel
na região. E, como anunciado no ano passa-
do, planejamos construir a segunda fábrica na
América do Sul, acompanhando o crescimento
do  b iod iese l  na  reg ião” ,  a f i rma A l f red
Hackenberger,Presidente da BASF para a Amé-
rica do Sul.

Metilato de sódio é um catalisador eficiente
e confiável para a produção de biodiesel, que
se tornou uma alternativa importante e em evo-
lução para combustíveis à base de diesel nos
últimos anos. O biodiesel cumpre com as exi-
gências de fabricantes de motores para com-
bustíveis de alta qualidade.

A legislação brasileira exige que o combus-
tível contenha 5% de biodiesel. Na Argentina a
adição obrigatória é de 7%. Outros países da
América do Sul possuem legislação semelhan-
te.

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz
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Pinda recebe workshop “Construindo a
Governança Metropolitana”

Pindamonhangaba receberá no dia 29 de feve-
reiro, no Colonial Plaza Hotel, das 10 às 17 horas, o
workshop “Construindo a Governança Metropolitana”.
Este evento servirá para identificar os desafios e
potencialidades da sub-região e debater as regras
de funcionamento dos conselhos consultivos e câ-
maras temáticas de desenvolvimento metropolitano.

O encontro será oferecido pela Secretaria de De-
senvolvimento Metropolitano, em parceria com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, e contará com a
participação de lideranças da região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O objetivo do workshop é sensibilizar e capaci-
tar agentes públicos e políticos, lideranças sociais,
empresarias e comunitárias acerca dos mecanis-
mos previstos pela Lei Complementar 1166/2012
que criou a Região Metropolitana do Vale do

Primeiro Workshop da região metropolitana foi realizado em Jacareí

Paraíba e Litoral Norte.
A abertura será realizada pelo secretário de De-

senvolvimento Metropolitano Edson Aparecido.
O prefeito João Ribeiro comenta que é uma hon-

ra para a cidade sediar um evento como este, em
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Me-

tropolitano, porque Pindamonhangaba é um municí-
pio próximo das dez cidades que irão participar do
workshop e possui excelente localização geográfi-
ca. “Discutir a governança a RM Vale é algo muito
positivo, estamos pleiteando ser sede da Região
Metropolitana, porque possuímos total infraestrutura”.

Lucas Lacaz Ruiz

Cia Paulista de Moda comemora 25 anos de história
com lançamento de livro no dia 05 de março

O Shopping Colinas sedia no próximo dia 05 de
março, o lançamento nacional do livro “25 Anos”, pro-
duzido em comemoração ao aniversário e trajetória
da Cia Paulista de Moda.

O evento acontece no Teatro Colinas em dois
horários. No período da tarde, às 16h, participam
estudantes de moda da região e convidados do
Fundo Social de Solidariedade de São José dos
Campos, com destaque para a presença da primei-
ra dama e Diretora do Fundo, Rosana Dalla Torre. No
período da noite, às 20h, o Shopping Colinas rece-
be lojistas, clientes especiais, autoridades e impren-
sa.

No livro, estarão reunidas algumas das imagens
que ajudam a contar a trajetória de mais de duas
décadas executando eventos e ações de marketing
promocional para os malls de todo o país, sempre
com foco no lojista e consumidor final.

A publicação tem direção da estilista e consulto-
ra de moda Karlla Girotto e Jackson Araújo, jornalis-
ta e analista de tendências e terá distribuição gratui-
ta e dirigida a clientes e parceiros da Cia Paulista de
Moda.

Com 160 páginas, dezenas de fotos vão ilustrar
a grandeza dos eventos e ações realizados pela

Cia Paulista de Moda.
Sobre a Cia Paulista de Moda

São mais de duas décadas realizando Desfiles
de lançamento de coleção, concurso de modelos e
de estilistas, workshops, campanhas publicitárias, re-
vistas e exposições são algumas das propostas
assinadas pela empresa, com sede em São José
dos Campos-SP.

No comando da Cia Paulista de Moda está
Reginaldo Fonseca, que soube aproveitar a evolu-
ção do mercado. Ainda no final dos anos 80, ele
apostou na moda com um olho no futuro, acreditan-
do em sua expansão.

A visão empreendedora de Reginaldo não só
impulsionou a criação de ações inéditas voltadas
para os centros de compra, como também reafir-
mou a moda como um pólo que movimenta a eco-
nomia e dá oportunidade a estudantes e graduados
do setor.

Agora, Fonseca se prepara para lançar o livro
“25 Anos”.

Lançamento oficial do livro
O lançamento nacional do livro “25 Anos” aconte-

cerá no dia 05 de março, às 20h, no Teatro Colinas,
localizado no Shopping Colinas, em São José dos

Campos.
Na ocasião, Reginaldo Fonseca receberá convi-

dados – lojistas, modelos, imprensa, empresários
e profissionais da moda – para uma palestra, na qual
mostrará um pouco da história de sua empresa. En-
tre um trabalho e outro, Fonseca passará por diver-
sas cidades e capitais para divulgar o livro “25 Anos”.

Sobre o Shopping Colinas
O Shopping Colinas completou 14 anos no mês

de maio de 2011 confirmando sua vocação em ser
um centro de compras diferenciado, com um mix de
lojas que contempla algumas das principais grifes
de moda do país. Com cerca de 140 lojas e uma
praça de alimentação conte ndo marcas conceitu-
adas da gastronomia nacional, o Shopping Coli-
nas recebe mensalmente cerca de 860 mil pes-
soas.

O Shopping Colinas também se orgulha de ter
implantado uma nova política de entretenimento
na cidade de São José dos Campos, ao se tornar o
primeiro Shopping que alia compras, lazer e cultura
e conta com um Teatro dentro das suas instalações,
o Teatro Colinas. O Shopping promovendo frequen-
temente exposições, mostras, apresentações de
teatro e dança em suas dependências.

Associação Comercial São José realiza cursos sobre
negócios e desenvolvimento profissional em março

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento da
ACI disponibiliza diversos cursos e treinamentos
tanto para os associados como para profissionais
em geral. Todos os encontros são realizados com
palestrantes renomados e objetivam oferecer qua-
lificação aos participantes. Os eventos normalmen-
te abordam temas de interesse empresarial como
gestão, marketing, compras, suprimentos e desen-
volvimento setorial.

A programação de março conta com ótimas
oportunidades de aprimoramento empresarial co-
meçando nos dias 6 e 7 de março, das 19h às 22h,

com um curso sobre importação para pequenas e
médias empresas. O palestrante Antônio Côrtez irá
apresentar um roteiro de importação em uma pers-
pectiva para pequenas e médias empresas, além
de métodos de seleção de fornecedores através
da internet e outros conceitos logísticos.

No dia 15 de março, das 19h às 21h, será realiza-
da uma palestra sobre o tema “Excelência no Aten-
dimento”, com Paulo Matsumura, para ajudar os co-
merciantes a atingir um bom atendimento e torná-lo
seu diferencial no mercado. Para finalizar o mês será
promovido nos dias 20 e 22 um workshop gratuito

que dará preparo aos comerciantes para as ven-
das do Dia das Mães e Dia dos Namorados.

Já em abril, os associados e interessados po-
derão participar no dia 19, das 19h às 21h, de uma
palestra com Rondinei Silva sobre o alto desem-
penho nas vendas de varejo que apresentará aos
profissionais do ramo técnicas e processos para
melhorar o rendimento nas vendas.

A programação pode ser consultada mensalmen-
te no site da entidade (www.acisjc.com.br). Verifi-
quem a agenda e os investimentos necessários e
não deixem de participar.
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Investimento Comercial

Spani Atacadista anuncia investimento de R$ 30 mi
na implantação de mais duas lojas na região em 2012

A Rede Spani Atacadista investirá R$ 30 milhões
na abertura de mais duas lojas – uma no Litoral Nor-
te e outra na região do Vale do Paraíba, prevendo
ultrapassar um faturamento de 1 bilhão de reais. Em
2011, o faturamento de Rede foi de R$ 862 milhões.

As duas novas unidades seguirão os padrões
da bandeira atacadista, sempre com o objetivo de
atender o pequeno e o médio varejista no sistema
autoserviço desde o pequeno supermercado a
mercearia e também todo o público transformador.

Caraguatatuba é uma das cidades que receberá
o Spani ainda esse ano, quando a Rede completa
oito anos. A outra inauguração acontece no Vale, em
município ainda não definido.

Em 2011, a bandeira comemorou a sua consoli-
dação em cidades do cidades do interior do Estado
de São Paulo e também na região Sul-Fluminense.
O Spani possui atualmente lojas em São José dos
Campos, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Atibaia,
Volta Redonda e Resende.

Outros motivos para festejar o ano que passou
foram os projetos que possibilitaram a ampliação e
modernização das lojas nas cidades de Atibaia e
Guaratinguetá e as conquistas da divisão Spani
Express que, responsável pelas vendas externas
da empresa, representa atualmente 17% do
faturamento de todo o Grupo.

Em 2011, a equipe Express registrou um cresci-
mento de 100% em relação a 2010, número que só

foi possível graças a um grande investimento no
Centro de Distribuição do Grupo Zaragoza, em equi-
pamentos, frota e em profissionais. A área de ven-
das Spani Express conta hoje com 90 representan-
tes que atuam nas regiões: Zona Leste de São Pau-
lo, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral norte.

Sobre o Grupo Zaragoza
O Grupo Zaragoza surgiu em 2003. É detentor

das bandeiras Spani Atacadista e Villarreal Super-
mercados e conta com onze lojas, sendo cinco da
bandeira varejista, instaladas nas cidades do interi-
or paulista, em São José dos Campos com duas
lojas, Jacareí, Taubaté e Cruzeiro.

A bandeira Spani Atacadista está presente nas
cidades de São José dos Campos, Guaratinguetá,
Mogi das Cruzes e Atibaia, todas no interior do Esta-
do de São Paulo. O público sul fluminense também
conta com duas unidades nas cidades de Resende
e Volta Redonda.

Desde 2009, o Grupo conta com um moderno
Centro de Distribuição, (42.000m²) localizado, na
Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, para dar o
suporte logístico e administrativo a todas as lojas da
rede, bem como aos clientes varejistas atendidos
pelo sistema Express, de vendas externas diretas.

O grupo conta atualmente com 2.673 funcionári-
os, beneficiados com políticas internas de Recur-
sos Humanos, que refletem na capacitação e espe-
cialização de cada profissional.

Sabendo da responsabilidade com a comunida-
de onde estão inseridas, as lojas do Grupo Zaragoza
desenvolvem ações de responsabilidade social e
de sustentabilidade durante todo o ano, para bene-
ficiar as entidades assistenciais dos municípios. São
campanhas de arrecadação de livros, material es-
colar, alimentos não-perecíveis, brinquedos e aga-
salhos.

Spani Guaratinguetá, uma das unidades no Vale

Divulgação
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Valores do IPTU espantam
investidores imobiliários em Ubatuba
Segundo recente pesquisa do Creci-SP (Conse-

lho Regional de Corretores de Imóveis de São Pau-
lo), os imóveis usados de Ubatuba têm o metro qua-
drado mais caro do Estado de São Paulo. O metro
quadrado custa R$ 7,5 mil nas casas de quatro dor-
mitórios de bairros da área nobre. Para fazer o le-
vantamento, o Creci-SP pesquisou valores em 1.617
imobiliárias de 37 cidades do Estado.

Para se ter uma ideia, apenas em nível de com-
paração, Bauru é a cidade paulista com o metro qua-
drado mais barato entre as 37 pesquisadas.

Segundo o Creci-SP, o metro quadrado das ca-
sas de dois dormitórios localizadas em bairros da
região central da cidade foi vendido pelo valor míni-
mo de R$ 333,33 e máximo de R$ 1 mil.

A empresária Teru Gonçalves Ikegami disse es-
tar horrorizada e que ficou assustada ao receber o
carnê do IPTU neste ano. “Estou horrorizada! Meu
IPTU chegou e estou inconformada! Me cobraram
taxa do lixo lote 19 R$ 621,38, lote 18, R$ 879 mais
R$ 121 de taxa da limpeza. Em 6 anos que estou no
meu estabelecimento, nunca limparam a frente da
minha loja!. Sou eu e meus companheiros de servi-
ço que carpimos, jogamos produtos para o mato,
porque se eu depender da prefeitura, a minha loja
vira uma “selva”.  Isso é um roubo. Nem adianta me
pedir voto pois não voto em mais ninguém chega
de roubalheira estou cansada!”, disse a empresária
que é do ramo automotivo.

Segundo o coordenador do Grupo de Pesqui-
sas do Conselho Regional de Corretores de Imó-
veis, técnico em Transações Imobiliárias e diretor
Comercial da Gobbo Imóveis em Ubatuba,  Ozéias

Amaro de Oliveira, muitos são os questionamentos
do valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)
em Ubatuba.

“Não bastasse isso, esse ano os contribuintes
foram surpreendindidos com o recebimento do Carnê
para pagamento em dez parcelas com reajuste no
importe de quase 7%.  As dúvidas quanto aos lan-
çamentos é de que não se sabe do porquê o valor
atribuido num imóvel de classe alta é praticamente
o mesmo lançado em outro de classe baixa. Prati-
camente não há diferença, o que não deveria ser
uma vez que o imposto deveria ser lançado de acor-
do com a capacidade contributiva do contribuinte,
localização e estado de conservação do imóvel”,
diz Amaro.

Amaro afirma que o IPTU de Ubatuba é conside-
rado um do mais altos do Estado de São Paulo e
não é por acaso que se pensem assim. “Para se ter
uma idéia e reforçar essa afirmativa, fiz uma pesqui-
sa em Taubate com imóveis que possuem terreno
em média de 310,00m2 e área construída de
200,00m2 (em área nobre) tem seu imposto anual
atribuido em R$ 939.  Já em Ubatuba, esse mesmo
valor é atribuido há um imóvel de classe baixa, qual
seja em meio lote com área de terreno de 160,00m2
(meio lote) e área construida de 75,00m2 tem seu
imposto anual lançado em R$ 905 no final do bairro
do Pereque-Açú. Sem dúvidas, é preciso refazer
esses lançamentos pois, os contribuintes querem
pagar seus impostos num valor justo, porém, os lan-
çamentos sãoexorbitantes comparando com outras
cidades da região”.

(colaboração ACI Ubatuba)

Destaque Econômico

Cunzolo investe U$ 1,4 milhão
em novos equipamentos de ponta

A Cunzolo, empresa nacio-
nal de guindastes e platafor-
mas, acaba de fechar com a
JLG Industries a compra de 21
plataformas nos modelos
450AJ elétricas, 450AJ diesel
e 800AJ. Os investimentos fo-
ram da ordem de U$ 1,4 mi-
lhão. A Cunzolo possui unida-
des em São José dos Cam-
pos, Campinas e Taubaté.

Esses equipamentos, má-
quinas elétricas e a diesel, al-
cançam até 26 metros de altu-
ra, facilitando o trabalho e ga-
rantindo a segurança em cons-
truções civis e ainda em ma-
nutenções industriais. A
Cunzolo vem se destacando
no mercado nacional por ser uma das únicas no país
a contar com maquinário de ponta em acesso tanto
positivo quanto negativo, equipamentos que traba-
lham em inspeções de ponte por exemplo.

Atualmente, a empresa possui uma plataforma so-
bre caminha para 20 metros de altura na ponte, da
marca Socage. Além disso, em novembro do ano
passado a Cunzolo esteve presente na recupera-
ção da Ponte dos Remédios, em São Paulo. O equi-

pamento utilizado pela Cunzolo, Barin, foi essencial
aos trabalhos devido às suas dimensões laterais
reduzidas, que possibilitaram que apenas uma das
pistas da ponte fosse interditada para a operação,
deixando a outra pista livre para o trânsito. A ponte,
que sofreu o desmoronamento de 15 metros da
mureta de proteção, é um dos principais corredores
de ligação entre a capital e Osasco, na região me-
tropolitana.

Divulgação

Cunzolo, empresa nacional de guindastes e plataformas, com duas unidades no Vale

Engenheiro de Venda Key Acont
Exigência em experiência em vendas nacionais

e internacionais em indústria de grande porte, famili-
aridade com SAP e conhecimento de toda rotina de
vendas/comex/compras.

 

Supervisor de Qualidade
Formação em engenharia com Pós em qualida-

de e possuir experiência na área metalomecanica,
fabricação e montagem de estruturas metálicas.

 

Contato Comercial
Desejável superior em Psicologia, possuir ex-

periência com consultorias e residir em Taubaté,
Pindamonhangaba ou Caçapava.

 

Analista Financeiro
Formação em Administração, Economia ou Con-

tabilidade. Possuir experiência industrial na área e
conhecimento de padrões internacionais. Necessá-
rio também possuir inglês avançado.

 

Supervisor Contábil / Fiscal
Ensino Superior em Ciências Contábeis com CRC

ativo. Demonstrações contábeis/financeiras, concili-
ações contábeis, imposto de renda e contribuição
sindical (lucro real e presumido), apuração e
contabilização de impostos, compensação de im-
postos, declarações, fechamento fiscal, conciliação
bancária, custeio de produtos e produção, ativo fixo
(imobilizado e depreciação), fechamento de resul-
tados e custos, relatórios gerenciais para controle e
apresentação, inventário de estoques, atualizado
com relação as normas contábeis.

www.valeempregos.com.br
www.w-lima.com

Emprego é Notícia

Curso de Inglês Técnico

A ALPS IDIOMAS realizou recentemente o coque-
tel de lançamento dos Cursos de Inglês Técnico para
áreas específicas. Trata-se de uma oportunidade de
aprender inglês da sua área profissional.

O evento aconteceu no CIESP Taubaté., no dia
15 de fevereiro, as 19 horas. O evento aconteceu
em parceria com CIESP, SESI, SENAI, ACIT, SEST
e SENAT e é dirigido para a indústria, comercio e
turismo da região.

A ALPS localiza-se na Av. Itália, 360 em
Taubaté.Telefoen 3674-1047.

Prof Nelson Geraldo fala sobre o curso.

Autoridades participam do lançamento do curso

AgoraVale
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Mais de 60 membros de Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes) de di-
versos ramos de trabalho participaram do “1º
Encontro de Cipeiros de Pindamonhangaba”,
realizado na escola Senai.

O evento foi  promovido pela parceria
en t re  o  S ind ica to  dos  Meta lú rg icos  de
Pinda, o Senai, a Prefeitura Municipal e o
Cerest (Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador).

O evento contou com palestras da coor-
denadora do Cerest,  Márcia Tiveron, do
médico do trabalho e auditor fiscal do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, dr. Albino
Sampaio Filho, do médico do trabalho do
S ind ica to  dos  Meta lú rg icos ,  d r.  Pau lo
Roitberg, e do técnico de Segurança do Tra-
balho da MBTec, Ismael Benedito do Nasci-
mento.

O organizador do evento, o dirigente sin-
dical Benedito Sérgio Ir ineu, ressaltou a
importância das parcerias para a realização
do evento e informou a intenção de repetir
o encontro. “Foi muito satisfatório. Tenho a
certeza de que aqueles que participaram
saíram daqui tendo uma outra visão de Cipa,
a visão de que a prevenção precisa ser
desenvolvida com muito mais eficácia, com
muito mais empenho.”

Segundo o  p res iden te  do  s ind ica to ,
Romeu Mar t ins ,  o  encont ro  s ign i f i ca  a
concretização de mais uma meta da atual
direção. “A Cipa é um instrumento importantís-
simo na mão dos trabalhadores. Já tivemos um
curso de cipeiros dentro do Sindicato, mas
esse é um primeiro encontro para a integração
de toda a categoria e expandindo também para
todos os ramos de trabalho. Em nossas ações,
nós  buscamos pensar  não  somente  nos
metalúrgicos, mas sim em toda a sociedade.”

O diretor do Senai, Paulo Sérgio Torino, pa-
rabenizou o evento. “Uma iniciativa que mere-
ce todo o nosso incentivo. Ganha a indústria e
ganham os trabalhadores--. Quero dar os para-
béns  a  toda  a  d i reção  do  S ind ica to  dos

Metalúrgicos por essa iniciativa e o Senai se
coloca sempre à disposição para esse tipo de
evento.”

Cerest
A secre tá r ia  de

Saúde do município,
Ana Emí l ia  Gaspar,
destacou a importân-
c ia  do  Ceres t .  “O
Cerest tem uma gran-
de responsabi l idade
de capac i ta r  toda
uma rede de saúde

para que tenha uma visão voltada para o tra-
balhador e tem a função de detectar o que o
trabalhador apresenta e qual o vínculo dis-
so com o seu trabalho. A intenção é que o
Cerest cresça em recursos humanos, cres-
ça em atuação.”

Para a coordenadora do Cerest, Márcia
Tiveron, objetivo do evento foi alcançado.
“O cipeiro assume uma responsabil idade
muito grande de garantir a saúde e a segu-
rança muitas vezes sem ter autonomia e sem
ter as ferramentas corretas. Fiquei feliz de
ver que as pessoas ficaram de fato mais
esclarecidas, t iveram oportunidade muito
rica de trocar ideias, de conhecer outras
pessoas com o mesmo tipo de dificuldade,
então acredito que o saldo foi extremamen-
te positivo.”

Participação
O evento também contou com as presen-

ças da vice-prefeita, Myriam Alckmin, do sub-
p re fe i to  do  d is t r i to  de  More i ra  César,
Carlinhos Casé, do vice-presidente do sin-
dicato, Renato Marcondes, o “Mamão”, do
d i re tor  de formação do s ind icato ,  João
Flauzino, da médica do trabalho do Cerest,
dra. Samantha Ferreira, do dirigente sindi-
cal Paulo Dutra, que representou a Confe-
deração Nacional dos Metalúrgicos da CUT,
entre outros.

(colaboração Guilherme Moura
Assessoria Sind.Metalúrgicos)

O organizador do evento, Benedito Irineu, seguido por Carlinhos
Casé, Romeu Martins, Paulo Sérgio Torino e Ana Emília Gaspar

Guilherme Moura

 Presidente Romeu fala aos mais de 60 membros
de Cipa que participaram do evento

Guilherme Moura

Encontro mobilizou cipeiros de diversas empresas em Pinda
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Ipplan lança edital de consulta pública para uso do Cine Teatro Benedito Alves da Silva
O Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração

e Planejamento), órgão contratado pela Prefei-
tura de São José dos Campos para coordenar
e executar o plano estratégico Centro Vivo lan-
çou recentemente o edital de consulta pública
para Concessão de Uso do Bem Público do
Cine Teatro Benedito Alves da Silva e anexo.

O edital busca recolher propostas e suges-
tões de uti l ização do espaço, que deve ser
economicamente viável, ter alto fluxo de pes-
soas e ter preferencialmente características
culturais.  A engenheira Cynthia Gonçalo, dire-
tora geral do Ipplan, explica que será analisa-
da a viabilidade de cada projeto proposto e o
interesse público das obras antes de fazer o pro-
cesso de concessão. “É uma forma de garantir que
a reativação do espaço atenda as necessidades e
o desejo da população joseense”, diz.

Atividades de cunho cultural e com expec-
tativa de alta frequência de usuários recebe-
rão maior pontuação na avaliação das propos-
tas.

Qualquer interessado poderá apresentar sua
proposta, que deverá incluir informações so-
bre o uso e objetivo principal das atividades
sugeridas, horário de funcionamento propos-

to, público alvo previsto e fluxo de pessoas
durante o dia e à noite. Também deverão cons-
tar as principais intervenções nos edifícios, in-
dicação gerais das adaptações necessárias
para atendimento das normas vigentes e ou-
tros dados que ilustrem o funcionamento e a
atividade sugerida.

Vale lembrar que qualquer intervenção no
Edifício do Cine Teatro Benedito Alves da Sil-
va deverá respeitar e preservar as característi-
cas arquitetônicas descritas no edital confor-
me lei de tombamento do imóvel.

Centro Vivo
A ação faz parte do “Plano Estratégico Centro

Vivo”, que visa requalificar a região central de São
José dos Campos. O imóvel será passado para a
gestão da iniciativa privada, com a contrapartida de
que o gestor invista no restauro do imóvel, com a
preservação das características originais.

A empresa ganhadora desta concessão será
responsável pela reforma dos edifícios e sua
manutenção, assim como deverá garantir a pre-
servação da sua fachada e a conservação das
características arquitetônicas da sala principal
do edifício. São mais de 624 m² de terreno e
790 m² de área construída.

Cine Teatro
O Cine Teatro Benedito Alves da Silva, lo-

calizado na região central de São José dos
Campos, é um edifício de grande importância
histórica e dono de uma arquitetura privilegia-
da para empreendimentos voltados à cultura,
ao entretenimento.

As propostas serão recebidas pelo IPPLAN
na Rua Augusto Edson Ehlke, 181, Jardim
Apollo II, São José dos Campos-São Paulo,
no período compreendido entre os dias 30/01/
2012 até 01/03/2012. O edital detalhado estará
disponível no site da prefeitura.

Sobre o IPPLAN
O IPPLAN (Instituto de Pesquisa, Adminis-

tração e Planejamento de São José dos Cam-
pos) é uma organização social que tem como
objetivo prover soluções em planejamento e
gestão de impacto estratégico, prospectando
uma visão de futuro voltada para o desenvolvi-
mento sustentável dos locais onde atua. Des-
de novembro de 2009, quando iniciou suas ati-
vidades, o Instituto desenvolve e executa es-
tudos qualitativos e quantitativos e faz o plane-
jamento e administração de instrumentos de
governança que tragam às cidades e às orga-
nizações maior alinhamento estratégico e capa-
cidade de execução.

Anuncie no ValeEmpresarial
contato@valeempresarial.com.br

Nova central 156 completa um ano
 A central de atendimento 156 de São José dos

Campos completou seu primeiro ano sob gestão
do IPPLAN (Instituto de Pesquisa, Administração
e Planejamento) e comemorou o aumento no nú-
mero de interações com os joseenses garantin-
do um índice de satisfação de 97%.

A central de atendimento é uma forma de co-
municação ágil e eficiente entre cidadão e admi-
nistração pública. O Sistema Integrado de Atendi-
mento ao Cidadão, uma das atuações da central,
permite o atendimento das demandas de informa-
ções e solicitações de serviços da população.

Todas as solicitações são encaminhadas, de
forma digital, imediatamente ao setor executor da
prefeitura, diminuindo o trâmite e, naturalmente,
diminuindo o tempo de atendimento ao cidadão.
Atualmente todas as secretarias da Prefeitura de
São José dos Campos estão mapeadas e inte-
gradas ao sistema e são mais de 1.300 serviços
que podem ser solicitados pela Central 156.

A Central conta também com a Central de Re-
lacionamento Municipal - CRM, que possibilita a
divulgação via telefone de eventos, convites de
cursos e audiências publicas dentre  outros con-
tatos com a população.   A Central de Pesquisa
realiza ações de monitoramento das demandas
do cidadão com levantamento sistemático de in-
formações, buscando apoiar a tomada de deci-

são do administrador público.
Atualmente são 38

teleatendentes e mais nove
profissionais de backoffice,
que garantem segurança,
confiabil idade e qualidade
nas cerca de 1.500 interações
diárias, 50% a mais do que a
central atendia há um ano.
“Esse crescimento mostra
que o 156 tem se consolida-
do como um canal de infor-
mação do cidadão joseense,
além de ser uma forma de co-
municação entre o poder pú-
blico e a população”, explica
Cynthia Gonçalo, diretora geral do Ipplan.

O cidadão melhor informado
Em 70% dos casos, a central de relacionamento

forneceu informações completas e respondeu dúvi-
das do munícipe sem a necessidade de abertura
de procedimento e evitando também a necessida-
de de deslocamento do cidadão à prefeitura. Fo-
ram casos em que o cidadão ligou para 156 para
consulta de informação, como horários de ônibus,
escolas e hospitais, e os teleatendentes treina-
dos passaram as informações de forma imediata.

As l igações são digi tais, gravadas e

gerenciadas onl ine, o que garante o
monitoramento total dos registros. Todas as de-
mandas de serviços são respondidas, inclusive
aquelas feitas via internet, no site da prefeitura
(www.sjc.sp.gov.br), que também são recebidas
pela central de atendimento e geram um protoco-
lo idêntico às demandas feitas por telefone. Fo-
ram mais de 8 mil formulários preenchidos via
internet.

A central de atendimento funciona de segunda
a sábado das 7h às 19h. A ligação é gratuita pelo
número 156.

Divulgação

Nova Central, um verdadeiro exemplo de cidadania
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Destaque Comercial

Chaveiro da Avenida: experiência no ramo e
agilidade no atendimento 24 horas

Rotary comemora 107 anos com programação em São José

Divulgação

Jovem comerciante Felipe,
proprietário do Chaveiro Avenida

Localizada à Avenida Jorge Tibiriça. 596 (em
frente ao Supermercado Dia%), o Chaveiro da
Avenida vem ganhando destaque no atendi-
mento ao público de Pindamonhangaba.

Sob o comando do jovem Felipe, fi lho do
comerciante João Batista (proprietário do mais
tradicional estabelecimento do ramo na cida-
de, A Casa das Chaves), que conta com a ex-
periência de 17 anos acompanhando seu pai

Com a experiência adquiria, há alguns anos
Felipe vem comprovando sua competência ad-
ministrando seu proprio comércio, onde atua
com dois funcionário Rodrigo e Mateus, pres-
tando atendimento 24 horas para automóveis e
residências.

Um diferencial de seu atendimento é o ser-
viço de cópia de chave codificada. “Muitos não
têm cópia desse tipo de chave por achar ele-
vado o custo, entretanto na hora do extravio
de uma chave desse porte o custo quase que
triplica trazendo transtorno ao proprietário”, aler-
ta o comerciante.

O Chaveiro da Avenida ainda realiza atendimen-
to de balcão e comércio de matérias do ramo, como
cadeado, fechadura e carimbo, além do conserto
em residência e vendas de cofre. O atendimento 24
horas pode ser acionado pelo telefone 9707-5373
ou pelo rádio ID  649*17118 . Outras informações tam-
bém podem ser obtidas pelo email
felipechaveiropinda@bol.com.br.

Em comemoração aos 107 anos do Rotary Inter-
nacional, os clubes de São José dos Campos reali-
zam uma programação festiva entre os dias 28/02
(terça-feira) e 02/03 (sexta-feira), com atividades
musicais, palestras e a visita do Governador Rotário
do Distrito 4600, José Maria Cruz, aos rotary clubes
SJC Leste e Norte. A programação contará ainda com
um leilão beneficente, com o objetivo de levantar
recursos para melhorias na Casa da Amizade, onde
são realizados cursos e encontros que buscam dar
oportunidades de trabalho e reconhecimento social
às mulheres de baixa renda.

Durante a visita do Governador o Rotary Clube
SJC Leste irá doar uma estante de seu projeto Rotary
Ler para a entidade Sorri SJC uma entidade filantró-
pica, sem fins lucrativos, de utilidade pública que foi
fundada em São José dos Campos em 1986 e hoje
se encontra em todos Estados brasileiros e faz par-
te do Sistema Sorri. A proposta é trabalhar sob a
filosofia e missão de promover os direitos humanos
com ênfase na pessoa com deficiência.

A Sorri utiliza um sistema inédito na América Lati-
na com o objetivo de reabilitar pessoas com defici-
ência e encaminhá-las ao mercado de trabalho. Se-
gundo a Gerente da entidade, Luci Aparecida Fran-
co, “a proposta é que as pessoas com deficiência
ocupem espaços na sociedade e garantam seus
direitos como qualquer cidadão comum. Desde sua
fundação, a Sorri já colocou mais de 5 mil pessoas
no mercado de trabalho.”

A entidade tem várias atividades para preparar a
pessoa com deficiência tanto para o trabalho como
para o convívio social, com atividades complemen-
tares de canto coral, música, teatro artesanato. “Te-
mos salas com computação voltada para os cegos,
usando o sistema dos-vox virtual vision e o faws.
Também oferecemos atendimento odontológico e

encaminhamento de saúde e exames
laboratoriais,” completou Luci.

JOSÉ Cividanes, conselheiro vitalício
da Sorri, foi um de seus fundadores e em
sua gestão como presidente do Rotary SJC
Leste foi criado o projeto Rotary Ler, que
agora irá criar mais um espaço de forma-
ção e cultura na Sorri.

A Programação contará com a apresen-
tação da Banda da Policia Militar, pales-
tras, Leilão Beneficente em Prol da Casa
da Amizade, entrega da estante do Rotary
Ler para a Sorri, e encerramento com visi-
ta oficial do Governador do Distrito 4600,
José Maria Cruz, aos Rotary Clubs SJC
Leste e Norte.

Prefeitos de Pinda e Caçapava conversam
sobre desenvolvimento regional

Os prefeitos de Pindamonhangaba, João Ribei-
ro, e de Caçapava, Carlos Antônio Vilela, se encon-
traram dia 27 de fevereiro, na Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Na ocasião eles conversaram sobre o desenvol-
vimento das cidades da região e economia nacio-
nal. Também debateram questões sobre políticas
públicas sociais nas aéreas de saúde, educação,
assistência social e desenvolvimento humano. Ou-
tro ponto fundamental sobre o encontro dos prefei-
tos foi a criação da Região Metropolitana e todos os
benefícios que ela pode oferecer.

De acordo com João Ribeiro e Carlos Antônio
Vilela – que também é presidente do Codivap (Con-
sórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do

Luiz Roberto Rubin e Cristina Cortezzi, que desenvolveram o projeto
Rotary Ler e José Cividanes, ex-presidente do Rotary SJC Leste

Divulgação

Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte), os dois
municípios podem se auxiliar em várias questões e
tornar cada vez mais fortes.

João Ribeiro e Carlos Vilela

Divulgação
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No Ano Internacional do Cooperativismo,
Uniodonto São José adere às ações da ONU

 Pela primeira vez a ONU, Organização das Nações Unidas, destaca em todo o mundo o valor das cooperativas para a contribuição do desenvolvimento
socioeconômico e reconhece o trabalho feito para a redução da pobreza, geração de emprego e integração social, destacando 2012 como ‘Ano Internacio-

nal do Cooperativismo’. Com o slogan ‘Cooperativas Constroem um Mundo Melhor’, a ONU apresenta ao mundo os trabalhos das cooperativas, onde é
oferecido um modelo de negócio que contribui para o desenvolvimento socioeconômico dos cooperados e comunidades onde atuam. O tema estará no

centro da agenda de discussões de especialistas, governos e empresários ao longo de todo o ano.

A Uniodonto São José dos Campos está entre
as cooperativas de crédito de todo o mundo que
surgiu com o objetivo cooperativista de promover
o desenvolvimento econômico e o bem-estar
social simultaneamente e por isso comemora com
orgulho o ‘Ano Internacional das Cooperativas’. A
Uniodonto  já aderiu às ações sugeridas pela ONU
e destaca que tem uma trajetória criada a partir do
ideal cooperativista de unir forças para o cresci-
mento mútuo. O Cooperativismo é baseado na
união de pessoas, sendo este o seu maior capi-
tal ,  e é um modelo socioeconômico com
referenciais de participação democrática, solida-
riedade, independência e autonomia, que busca
a prosperidade conjunta e não a individual.

Sobrea a Uniodonto
A Uniodonto de São José dos Campos já reú-

ne 328 associados e 110 mil clientes, não somen-
te na cidade, mas em sete municípios da região
do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  O papel da
cooperativa Uniodonto para o cooperado é divul-
gar seus trabalhos gerando assim, melhor desen-
volvimento econômico na região, aumentando a
geração de renda e sempre buscando melhorar a

qualidade de vida da população oferecendo aten-
dimento à saúde bucal com valores competitivos,
serviços altamente qualificados, sem contar com
os inúmeros benefícios que a cooperat iva
Uniodonto trabalha para o desenvolvimento soci-
al de todos os municípios envolvidos, um dos
princípios do cooperativismo.

“Para quem está envolvido no trabalho do
cooperativismo como nós da Uniodonto é real-
mente de grande valia este reconhecimento da
ONU. O cooperativismo é visto atualmente como
a terceira via da economia, que hoje considera-
mos uma maneira mais justa e honesta na relação
entre empresa, colaboradores, associados e po-
pulação. Nossos serviços são altamente qualifi-
cados, sempre tentando levar à população, cada
vez mais, um serviço de referência em saúde
bucal”,  disse Sergio Bri to, presidente da
Uniodonto São José dos Campos, e da Federa-
ção das UNIODONTOS do Estado de São Paulo.

“Cooperativas constroem um mundo melhor”.
O slogan do Ano Internacional das Cooperati-

vas reflete não apenas o
espírito cooperativista,

mas também o compromisso do segmento com
o desenvolvimento global. Com isso, a ONU su-
gere ações ligadas ao empoderamento feminino,
à inclusão de jovens e no mercado de trabalho e
ao empreendedorismo, que mostram o
cooperativismo como instrumento para geração de
renda e, consequente, redução da pobreza.

Entre os objetivos, destacam-se:
-Aumentar a consciência pública sobre as coo-

perativas e os benefícios aos seus membros, a con-
tribuição para o desenvolvimento social e econô-
mico e a integração com os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio;

-Promover a conscientização na rede global so-
bre o cooperativismo e seus esforços para fortale-
cer as comunidades, democracia e paz;

-Promover a criação e crescimento de coopera-
tivas e ações para atender às necessidades
socioeconômicas do setor

-Encorajar os governos para estabelecer políti-
cas, leis e regulamentos que levam à criação, cres-
cimento e sustentabilidades das cooperativas.

ACI São José oferece
serviço de proteção

ao crédito para comerciantes
Os comerciantes de São José

dos Campos recebem um reforço de
segurança para as vendas a prazo
da ACI. A associação possui
credenciamento no sistema do Ser-
viço Central de Proteção ao Crédito.
De acordo com o setor de pesquisa
do SCPC, só no ano de 2011 foram
realizadas mais de 100 mil consultas
pela ACI. Diego Araújo, do setor ad-
ministrativo da Loja Menegassi e
Barbieri, aprova o produto e sempre
o utiliza. “Somos sócios a bastante

tempo da ACI e utilizamos o serviço
pela rapidez e praticidade”, afirma o
empresário.Débora Dantas, gerente
da ACI acredita que a vantagem do
associado em realizar consultas ao
crédito pela associação está no fato
de que a entidade oferece suporte ao
comerciante, não só dados.”Além do
serviço oferecido, a ACI procura sem-
pre gerar o máximo de segurança aos
comerciantes”, afirma.

Para obter o serviço basta ligar
para 3904-4051
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Bete Guimarães e Luiz Carlos Loberto (Cacaio) da Academia de Letras prestigiam o
lançamento de livro do Acadêmico e Arquiteto Mauricio Marcondes (centro)

Empresários e comerciantes em recente evento solene
na Associação Comercial de Pindamonhangaba

Fábio, Diretor CIESP; Nobile, Diretor RH da Cameron; Sidney Diretor Viapol;
Jefferson, diretor de RH da LG, Carmona da Daruma e Fernando - SENAI,

em recente evento no CIESP Taubaté

Colaboradoras da ACIP prestigiam a posse da nova diretoria em Pinda

Sérgio Louza (à direita) e família comemoram o sucesso dos 30 anos
da Dokar - Concessionária Dokar em Pinda Professora Terezinha, filha Thaís e o empresário Moacir (Cabox) em recente evento local

Lucilene Valente (Racing), Angela Lima e Fernanda Lima (Vale Empregos)
durante o Coquetel de Lançamento dos Cursos de Inglês Técnico pela Alps Idiomas Kika Jardim (à esquerda), bem acompanhada com suas colegas de trabalho

(Derrico Imóveis), em momento de descontração
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Prefeitura fecha o cerco contra estabelecimentos irregulares
 A Prefeitura de Pindamonhangaba intensificou a

campanha de regularização de alvarás para que to-
dos os estabelecimentos do município funcionem de
acordo com as exigências da Lei.

O proprietário, sócio, diretor, presidente de em-
presa, clube, associação, ou qualquer outra institui-
ção, mesmo que seja, pequeno estabelecimento, tem
até o dia 29 de fevereiro de 2012 para regularizar o
estabelecimento. Isto vale para as grandes empresas
e também aos pequenos pontos comerciais (salão de
beleza, oficinas, bar, bazar etc).

Quem não regularizar terá o estabelecimento multado
e interditado (fechado). Está é uma exigência da Lei.

A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério
Público do Estado de São Paulo assinaram um TAC

(Termo de Ajustamento de Conduta) em maio de
2011 para que os estabelecimentos do município
se regularizem. O prazo terminou em 31 de outu-
bro de 2011 e a Prefeitura conseguiu prorrogar a
data até 29 de fevereiro de 2012.

Agora está é a data definitiva. Os estabelecimen-
tos sem alvará de funcionamento até dia 29 de feve-
reiro serão fechados, conforme determina a Lei.

Prefeitura esclareceu
 processo com comerciantes

 A Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu
reuniões de orientações e esclarecimentos a mem-
bros de associações, instituições, clubes, empre-
sas (grandes, médias, pequenas e micro), duran-
te o mês de fevereiro.

A intenção foi tirar todas as dúvidas dos interes-
sados e relembrá-los de que, por exigência da Lei,
os estabelecimentos de Pindamonhangaba são obri-
gados a se regularizarem até dia 29 de fevereiro.
Quem não se regularizar receberá multa e terá seu
negócio interditado (fechado).

A Prefeitura fez ampla campanha com distribui-
ção de panfletos, centenas de anúncios em rádios,
jornais impressos e on-line, reportagens de televi-
são e outros meios e surgiu resultado.

De maio a outubro de 2011, cerca de 700 empre-
sas entraram com pedido de abertura e alvará na
Prefeitura; outras 400 iniciaram processo de regula-
rização. Ainda assim existem várias empresas em
situação irregular.

Coreana Dong Woo fecha as portas e
traz 160 demissões em Pindamonhangaba

O mês de fevereiro não foi positivo na geração
de empregos em Pindamonhangaba. No início do
mês o Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba comunicou que, em reunião com
a direção da Dong Woo, foi surpreendido com a
notícia do fechamento imediato da empresa na ci-
dade.

Desde o dia 3 de fevereiro, a produção da fábri-
ca estava paralisada devido a problemas na estru-
tura do novo prédio, inaugurado há apenas dois me-
ses. A direção da empresa afirmou que estava bus-
cando medidas judiciais de responsabilizar a cons-
trutora. Também considerou que, mesmo com o
escoramento provisório, uma ampla reforma no te-
lhado da fábrica seria necessária, o que levaria me-
ses.

Após receber determinação de sua sede na
Coréia para fechar a fábrica, a empresa realizou a
rescisão de 160 contratos de trabalho. A área onde
ela foi construída, no Distrito Industrial Santa Rita 2,

Portaria DongWoo Pinda, quando localizava-se no Distrito Industrial Dutra

Divulgação

foi adquirida pela empresa e sua construção tam-
bém foi paga com capital próprio.

O sindicato informou ainda que negociou, à
exaustão, alternativas que pudessem evitar as 160
demissões, porém a Dong Woo afirmou ser obri-

gada a acatar a decisão da matriz.
A direção da empresa assumiu o compromisso

com o sindicato de quitar todas as rescisões traba-
lhistas, além de manter os salários das funcionárias
grávidas até o fim do período de licença médica.

Em conversa com Sindicato, Nobrecel abre espaço para negociação
Três centrais sindicais e mais de 10 sindicatos se

uniram nessa sexta-feira, dia 24, para cobrar soluções
da empresa Nobrecel, em Pindamonhangaba. Após
quatro horas de paralisação da fábrica, a direção da
empresa abriu espaço para negociação e se compro-
meteu a quitar o restante do salário atrasado de feve-
reiro e afirma que não haverá mais atrasos.

Segundo o dirigente sindical metalúrgico Val-
dir Augusto, que representa a sub-sede da CUT
em Pinda, uma comissão foi formada com a parti-
cipação de vários sindicatos papeleiros, inclusive
do presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo, Ozano Pereira da Silva.

“A fábrica
abrir negociação
já é um avanço,
pois até então os
t raba lhadores
não tinham se-
quer informação,
nem da empresa
e nem do sindi-
cato deles. Essa
comissão vai se
reunir novamen-
te com a empre-

sa no dia 29 para discutir os outros itens da pauta”,
disse Valdir, que também informou a intenção da
Federação em criar um escritório em Pinda para aten-
der trabalhadores demitidos nos seus processos tra-
balhistas.

A empresa também se comprometeu em não des-
contar as horas paradas dos trabalhadores e não
praticar retaliação aos funcionários que aderiram ao
movimento.

Reivindicações
Entre os principais itens da pauta de reivindica-

ções estão o pagamento de salários atrasados, féri-
as, 13º salário e rescisões trabalhistas, além do re-
torno do convênio médico, que foi cancelado por
falta de pagamento da Nobrecel.

Segundo Valdir, também há revolta dos trabalha-
dores sobre a falta de comunicação por parte da
empresa, que não se pronuncia sobre sua real situ-
ação financeira nem sobre o processo de recupera-
ção judicial de crédito, de nº 445.01.2012.000764-9,
que ela pediu ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e o mesmo o concedeu.

Atualmente, a Nobrecel emprega cerca de 300
funcionários na produção e comércio de papel, ce-
lulose e derivados.

(colaboração Guilherme Moura – Assessoria Sindicato)

Trabalhadores
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