TIM ultrapassa 1 milhão de
clientes no Vale do Paraíba
e consolida liderança
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SENAI de Pinda está
com cursos abertos
no ramo industrial

Guaratinguetá pagou
prêmio para produtor rural
por serviços ambientais
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Johnson investe
na redução do
consumo de
água e energia
Dando sequencia à série de reportagens sobre ações
e exemplo de boas práticas ambientais executadas por
empresa da região, essa edição traz o exemplo do complexo industrial da Johson & Johnson, em São José dos
Campos, que investiu em uma nova estação de tratamento de água. Dentre os benefícios alcançados estão a diminuição do risco de contaminação microbiológica no processo produtivo e a redução de consumo de água e de
energia elétrica.
PÁGINA 16

Monsanto completa 36 anos e programa investir U$ 20milhões
em São José

Divulgação

A unidade da Monsanto de São José dos Campos, o primeiro complexo industrial da empresa no
Brasil, completa 36 anos de atividades atenta à importância do relacionamento com as comunidades
vizinhas à fábrica e com o município. A empresa
destaca-se em fornecer proteção para lavouras do
mundo todo e programa investimento de U$ 20 milhões em melhorias em sua planta na região.
PÁGINA O7

Líder mundial na fabricação de vidro
AGC investe R$ 750 milhões em Guará
Celso Corrêa/AgoraVale

Aconteceu em Guaratinguetá, o lançamento da pedra fundamental da primeira
fábrica da empresa AGC na América Latina. A cerimônia reuniu cerca de 300 pessoas, entre convidados, autoridades e representantes da empresa, entre eles, o
presidente da AGC, Kazuhiko Ishimura, o
embaixador do Japão, Akira Miwa e o prefeito de Guaratinguetá, Júnior Filippo.
PÁGINA 11

I Meeting
Corporativo do
Vale do Paraíba
Cerca de 180 profissionais de aproximadamente 100 empresas da região participaram do
1º Meeting Corporativo do Vale do Paraíba, realizado no Hotel Promenade Enterprise, em São
José dos Campos (SP). O evento, organizado pela
empresa Guia de Hotéis e Convenções e reuniu
secretárias e agentes executivos de diversas empresas da região.
PÁGINA 09
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Debate & Ideias

O trânsito e as novas relações de trabalho
(*) Tom Coelho
Divulgação
Mobilidade. Este é um dos maiores
ao trabalho, desperdiçando até seis
desafios de um mundo com sete bihoras diárias para ir e voltar.
lhões de pessoas. E não apenas para
Nossa sociedade está privando as
as grandes cidades.
pessoas do convívio familiar e minanNão é o direito, mas a capacidade
do a saúde de seus trabalhadores. Aude ir e vir que está comprometida. Dia
mentam os acidentes de trabalho, em
destes, devido a uma chuva intensa e
decorrência do cansaço e da
prolongada, levei quase duas horas
desatenção durante a atividade laboral,
para percorrer seis quilômetros.
bem como os acidentes de trajeto.
A questão ambiental está em voga.
Crescem o absenteísmo, o
Porém, poucos percebem que um carpresenteísmo, as doenças profissioro trafegando a uma velocidade média de pedestre nais e psicossomáticas.
consome mais pneus e pastilhas de freio, aumenta
Enquanto os governos não fazem sua parte, mitisua depreciação e eleva o consumo de combustí- gando os já mencionados problemas de infraestrutura,
vel às alturas, despejando mais gases de efeito é premente repensar as relações de trabalho, incentiestufa e poluindo ainda mais o ar.
vando o trabalho à distância, mediante uma gestão por
A falta de transporte coletivo em quantidade e de confiança capaz de prescindir da presença física dos
qualidade impede a integração do automóvel com colaboradores na sede da empresa.
as redes de ônibus, trem e metrô. E mesmo as esPrecisamos avançar na qualidade da conexão de
tações inauguradas recentemente não dispõem de banda larga para estimular as videoconferências. São
edifício-garagem para estimular o motorista a rodar muitas as questões que podem e devem ser resolmenos com seu carro.
vidas on-line ou por telefone. O trabalho SOHO (small
A mobilidade não é apenas um problema de office, home office) é uma necessidade hoje e não
infraestrutura viária, mas de saúde pública. Afora a do futuro.
perda material, há efeitos intangíveis e de difícil
É evidente que temos uma legião de trabalhadomensuração. Primeiro, o tempo das pessoas, que res operacionais que jamais poderão ser incluídos
deixam de cumprir compromissos e realizar tarefas neste sistema. Ainda nos anos de 1990 eu pretendia
diversas porque estão presas no trânsito. Reuniões implantar uma jornada flexível, mas era impraticável
canceladas, clientes e pacientes não atendidos, pro- dentro de uma atividade industrial na qual o procesdução que deixa de ser gerada.
so produtivo é sequencial. Se o responsável pelo
Segundo, o estresse. A paciência, a tolerância e o corte do aço decidisse chegar mais tarde, os soldaequilíbrio emocional são colocados à prova ao extre- dores não teriam matéria-prima para trabalhar, commo, trazendo à tona o que há de pior nas pessoas.
prometendo todo o sistema...
Motoristas que não dão passagem a pedestres
Por fim, cabe também um alerta aos profissioe a outros veículos, motociclistas que trafegam ir- nais. Conheço uma empresa que oferece café e pão
responsavelmente em alta velocidade pelo corre- com manteiga às oito horas da manhã aos seus vendor formado entre as faixas de rolagem, gente que dedores apenas para exigir-lhes a presença no esocupa assentos preferenciais no transporte coletivo critório antes de saírem à rua para as visitas
e não os cedem a quem de direito.
agendadas, impedindo que alguns resolvam simAliás, são os mais pobres os que mais sofrem. plesmente dormir até depois das dez, expondo mais
O desenvolvimento econômico empurrou os traba- do que sua falta de profissionalismo, a ausência de
lhadores para a periferia das cidades, exigindo-lhes comprometimento.
despertar
final édaeducador,
madrugada
para se dirigirem
(*) Tom no
Coelho
conferencista
e escritor com artigos publicados em 17 países. É autor
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Novamente o Banco Central do Brasil reduziu a taxa
de juros em 0,75 ponto percentual, de 9,75% para 9%,
como previsto por diversos economistas. Com essa
medida, reflexo das metas traçadas pelo Governo, o
objetivo é o aquecimento do mercado interno frente
aos problemas internacionais com a economia.
Como já publicamos em nossos editoriais, o grande desafio, além da queda das taxas de juros é o
crescimento da economia brasileira. O Banco Central acredita que o PIB cresça, em 2012, entre 3,5%
e 4% e o Governo espera um índice melhor, 4,5%.
Também estamos percebendo um esforço grande do governo, junto aos bancos públicos pela redução geral dos juros praticados em suas transações financeiras. O anúncio vem dando resultado e
estimulando os bancos privados a agirem da mesma forma.
Recentemente, o Ministério do Trabalho, através
do CAGED, trouxe informações importantes com
relação à empregabilidade, como o crescimento e
da mão de obra com carteira assinada. Além disso,
diversos profissionais, demitidos de outros setores,
são absorvidos, principalmente, por empresas
prestadoras de serviços – mercado que vem crescendo significativamente.
Para que haja uma escala de produção e consumo, há a necessidade de que novas empresas que
se instalarem aqui e as que estão em expansão
possam contar com profissionais qualificados. Também já noticiamos nesse espaço que atualmente o
Brasil vive um verdadeiro apagão da mão de obra.
Muitas empresas de vários segmentos enfrentam
enormes dificuldades na hora de contratar um profissional qualificado.
É fundamental uma ação mais forte do governo e
sindicatos na capacitação urgente de profissionais,
para que, assim, sejam recolocados rapidamente e
possam colaborar para o aumento da produção e
empregabilidade. Estes são pontos importantes para
termos produção e contribuir para o aumento do PIB,
gerando impostos e buscando a redução da dívida
interna e externa, através do aumento do superávit
primário. Uma medida muito interessante que poderia ser implantada pelo governo federal, defendida
por diversos segmentos, é a redução da idade de
contratação do menor, que hoje é de 16 anos, para
14 anos. Por meio de estágios e escolas
profissionalizantes, o menor vai sendo preparado
para assumir seu lugar no mercado de trabalho e
conquistar uma melhor qualidade de vida.
Vamos aguardar as novidades, na expectativa de
que as boas notícias prossigam aquecendo nossa
economia.
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O reflexo da queda da taxa de juros
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Editorial

○

Página 02

de “Somos Maus Amantes - Reflexões sobre carreira, liderança e comportamento” (Flor de Liz,
2011), “Sete Vidas - Lições para construir seu equilíbrio pessoal e profissional” (Saraiva, 2008) e
coautor de outras cinco obras. Contatos através do e-mail tomcoelho@tomcoelho.com.br.
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Mercado de franquias cresce a cada ano na região
Investir no próprio negócio é o sonho de muita
gente e uma boa opção pode ser o mercado de
franquias que, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising, deve apresentar um crescimento de 15% este ano em todo o país.
Aqui na região do Vale do Paraíba não é diferente, principalmente franquias de serviços, em
especial alimentação, curso de idiomas, hotelaria
e turismo.
Para a diretora executiva do CCAA, escola de
idiomas em Taubaté, Eliane Estéfano, a marca conhecida e a boa reputação passam uma maior garantia de mercado ao empresário. “As chances

de um franqueado obter sucesso em seu negócio utilizando-se do sistema de franquia formatada
são bem maiores do que as de uma pessoa que
monta um negócio independente, pois o
franqueador já possui uma rede própria de distribuição e o sucesso de marca foi fortalecido após
vários testes de produtos”, explica.
No entanto, a diretora explica que, além dos
planejamentos que recebe prontos, tanto na parte financeira, como nas divulgações, é fundamental se adequar a realidade regional. “Recebemos,
por exemplo, as campanhas publicitárias prontas.
Mesmo assim, é preciso realizar ações locais.

Aqui em Taubaté, faço diversas parcerias com o
shopping da cidade durante os eventos para atrair mais alunos e ampliar o negócio, pois, mesmo
com um nome forte, a concorrência é grande e
não da para ficar só da dependência da franquia’.
Em 4 anos , com o apoio da franquia e com
planejamento de marketing local, a empresária
passou de 82 para 310 alunos. “A nossa qualidade de ensino e a força da nossa marca, aliados a
um investimento publicitário fez com que a escola tivesse um grande crescimento nesses últimos
anos”, comenta Eliane.
Colaboração Alexandre Andrade
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Em franca expansão, TNE de Jambeiro
comemora quatro anos de atividades
Divulgação
Divulgação

Divulgação

A TNE “Tamoios Nova Era
Caldeiraria e Montagens Ltda”, empresa especializada em caldeiraria e
montagem de tubulações e equipamentos para setor petrolífero e industrial em geral, comemorou quatro anos
de atividades no dia 09 de abril. A
Empresa tem como principal cliente a Petrobrás e
diversos clientes subcontratados da mesma.
A TNE Caldeiraria presta serviços de caldeiraria,
solda, jateamento e pintura, estruturas, suportes e
mão de obra especializada, está instalada em uma
área de aproximadamente 45.000 m², conta com 3
galpões para fabricação com 3.000 m²,1 galpão de jato
de granalha de 200 m² e 4 galpões de pintura com 800
m².A empresa conta com cerca de 100 profissionais na
fábrica em Jambeiro, alguns com qualificações específicas como soldadores, inspetores de solda e pintores em função das exigências dos clientes.
Ao longo de seus quatro anos de existência, a
TNE Caldeiraria e Montagens já produziu aproxima-

Mauro de Souza,
diretor proprietário da TNE

Vista aérea da empresa instalda em Jambeiro

damente cerca de 6.800 toneladas de tubulação e
1400 toneladas de estruturas.
Além das atividades executadas em fábrica, a
TNE tem atuado em montagens industriais nas Refinarias REVAP-SP, REPLAN-SP, RECAP-SP, na unidade de carregamento da BRASKEN-SP, unidade
do CENPES-RJ, terminais da Transpetro na TECABRJ, OSVAT-SP, na Usina Termoelétrica de Três Lagoas UTE-MS, executando atividades de montagem
de tubulações, estruturas e suportes, equipamentos, soldagem, inspeções e testes hidrostáticos.
O mercado onde a empresa atua esta em franca

expansão em função da política de
desenvolvimento do governo principalmente no setor petrolífero e
energético, além do setor civil que
está aquecido.
Segundo Mauro de Souza, diretor proprietário da
TNE, com o mercado cada vez mais exigente com
relação a qualidade, a empresa esta buscando a
certificação da ISO 9001 até final de 2012, para aprimorar os seus processos, aumentar a capacitação
dos seus funcionários e buscar melhorias continuas
e com isto buscando a sustentação e longevidade
da empresa.
A TNE esta localizada na Rodovia Prof. Julio de
Paula Moraes, KM28, em Jambeiro (SP). Outras informações consulte o site www.tnecaldeiraria.com.br
ou através do email contato@tnecaldeiraria.com.br.
Telefone: (12) 3978-1669.

Destaque Comercial

Rede Atacadista comemora aniversário com sorteio de
R$ 80 mil em vales-compras
No dia 5 de maio a Rede Spani Atacadista comemora seu 8º aniversário e, para comemorar a data,
está lançando para os varejistas, revendedores, transformadores e consumidores finais, a campanha ‘8
anos de preços imbatíveis – 80 mil motivos para
você comemorar com a gente’.
Com este mote, a Rede pretende mostrar a excelência do trabalho realizado para oferecer a seus
clientes o que há de melhor no mercado, com
grande variedade de produtos, prêmios especiais, facilidades, economia, fracionamento e vantagens exclusivas.
Nessa edição, serão sorteados R$80 mil em
vales-compras, divididos entre as lojas da Rede
instaladas nos municípios de São José dos Campos, Atibaia, Mogi das Cruzes, Guaratinguetá, Volta
Redonda e Resende. A cada R$200 em compras,
o cliente ganha um cupom para concorrer a um
cheque no valor de R$800, que poderá ser utilizado em qualquer loja da rede. Os sorteios acontecem no dia 12 de maio, às 18h, quando se encerra a campanha.
As marcas destaque que apoiam a ação são
Shefa, Perdigão, Danone, Duracell, Dona Benta,
Unilever, Palate e Hershey´s.
Ações diferenciadas
Ao longo da campanha, brincadeiras interativas

serão realizadas com os clientes, que vão ganhar
sacolas retornáveis personalizadas do Spani pela
participação.
Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado este ano em 13 de maio, o Spani
oferecerá diferentes atividades ligadas à data.
No dia 12, todas as lojas servirão um café da
manhã especial para as clientes que realizarem compras nesse período. Elas também serão presenteadas com bombons e poderão
participar de cursos de culinária com receitas
que são sucesso nas comemorações deste dia
especial. Ainda em comemoração a data, restaurantes e pizzarias terão exposições e atendimentos exclusivos.
Com a chegada de maio, mês das noivas,
produtos destinados às festas de casamento
ganharão destaque. A Festa de Quiririm, realizada de 26 de abril a 01 de maio, também será
lembrada.
Campanha Social
Dentro das comemorações de aniversário,
o Spani Atacadista ainda realiza a tradicional
Campanha do Agasalho, que acontece de 16
de abril a 31 de julho. Todo o material arrecadado será doado para entidades assistenciais
dos municípios onde a Rede está inserida.
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TIM ultrapassa 1 milhão de
clientes no Vale do Paraíba e
consolida liderança de mercado
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é que o código 12 foi o primeiro do Estado de São
Paulo em que a TIM assumiu a liderança do mercado. Segundo ela, esse movimento mostra uma tendência de conquista de Market Share pela operadora em todas as regiões. No Estado de São Paulo, a
operadora foi a única a ganhar
mercado em fevereiro, ocupando a segunda colocação,
com 27,16% de
market share. Isso
significa que, dos
503.831 novos clientes que
adquiriram um acesso em fevereiro, 74,45% escolheram a TIM.
Sobre a TIM
A TIM é a operadora que mais cresce no país.
Atualmente, possui mais de 65 milhões de clientes
e 26,62% de market share, consolidando-se na viceliderança do mercado. O desempenho é fruto do
reposicionamento da marca, que vem lançando serviços inovadores e focando na qualidade de rede.
Até 2013, aplicará em infraestrutura 85% dos R$ 8,5
bilhões previstos para investimentos no Brasil.
Entre as negociações para expansão da rede
destacam-se a compra da Intelig, em 2009, e da AES
Atimus, em 2011, que deu origem à TIM Fiber, com
5,5 mil quilômetros de fibra ótica no Rio e em São
Paulo. Além disso, a empresa instalará rede de fibra
ótica no Amazonas, Pará e Amapá, por meio da LT
Amazonas, permitindo a inclusão digital da população de áreas remotas do país.

○○
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Única operadora a apresentar crescimento do
market share no Vale do Paraíba, no mês de fevereiro, a TIM é também a primeira operadora a atingir
1 milhão de clientes na região. Pelo quinto mês consecutivo, a TIM mantém a liderança de mercado de
telefonia móvel na região do
código 12, conquistando 29,66% do mercado. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, em fevereiro,
a operadora adicionou cerca
de 16 mil clientes no Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Região Serrana.
Atualmente, a região do código 12 possui
3.409.388 usuários de telefonia móvel, destes,
1.011.333 são clientes da TIM. No último mês, a empresa registrou um crescimento de 036p.p e se
mantém na primeira colocação do mercado na área
12 – liderança alcançada em outubro de 2011.
Segundo Érika Cascão, Diretora de Vendas
Consumer da TIM São Paulo, a reação da TIM no
mercado se intensificou nos últimos seis meses,
quando a operadora passou da terceira para a primeira colocação. “Esse resultado é fruto de investimentos e esforços na melhoria do atendimento e na
ampliação da rede. Atualmente, 99,41% da população urbana da região é atendida pela operadora”,
exemplifica. Das 38 cidades da região, 14 já contam
com serviços 3G.
Outro ponto ressaltado pela Diretora de Vendas

○○

Seminário gratuito aborda o universo
dos vinhos verdes no Senac em Guará
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O vereador Jeferson Campos (PV) é só alegria
com a inclusão na lei que autoriza convênio entre
Sabesp e Prefeitura de Taubaté da obrigatoriedade
de a companhia instalar uma agência de atendimento ao usuário nas dependências da rodoviária velha, no centro. Segundo o superintendente da
Sabesp, Oto Elias Pinto, será feita a avaliação do
local para a instalação da agência. Ainda assim, a
atual agência não deixará de existir.

○○

Sabesp Taubaté
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A FAAP Pós-Graduação realiza no próximo dia
26 o IV SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE CIDADES
EM TEMPOS DE INTEGRAÇÃO. O evento reunirá
os prefeitos das principais cidades do Vale do
Paraíba e terá início às 8h30. As vagas são limitadas. Informações: (12) 3925-6400.
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Prefeitos na FAAP
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As mudanças no Plano Diretor de Taubaté causou polêmica em sessão realizada neste mês. O
projeto de lei que modificaria o Plano foi retirado da
ordem do dia pelo 1º vice-presidente da Casa, Mário Ortiz (PSD), que notou falhano encaminhamento
do projeto. Falta do parecer prévio do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano e vício de
iniciativa por ser apresentado pelo Legislativo são
os pontos polêmicos do projeto. Alguns vereadores defendem maior debate público e audiência para
discutir o assunto.
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Plano Diretor
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O diretor do SESI Taubaté, Antonio Jorge Filho,
participou do programa O Povo na TV, apresentado
por Rogério Naressi, na TV Cidade Taubaté e afirmou que seu nome está a disposição do DEM como
pré-candidato a prefeito de Taubaté. “Pretendo ser
o candidato indicado, mas qualquer decisão da executiva e dos filiados deve ser respeitada e lógico
que acatarei. Mas até que seja realizada a convenção no mês de junho deste ano, estarei apresentando minhas propostas e ouvindo a população em suas
necessidades. Vou apresentar um novo modelo de
fazer política com seriedade, planejamento e justiça
social”, afirmou o diretor do SESI.
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Antonio Jorge – candidato?
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Política na região
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Acontece nos dias 3 e 4 de maio, na unidade do SENAC em Guaratinguetá o Seminário
Vinho Verde: Suas Uvas e Seus Vinhos. O evento é gratuito e vai abordar temas referentes ao
processo de produção, a história do vinho e
locais ideais para o cultivo da uva, além de
focar a região de Minho, em Portugal, onde
são produzidos os melhores vinhos verdes.
O seminário será ministrado por Silvia
Mascella, formada sommeliére pela Associação
Brasileira de Sommelier de São Paulo, editora
de vinhos das revistas Adega e Almanaque do
Vinho, editora de Vinhos do especial Comer &
Beber da revista Veja entre outras atividades
do setor.

Campos – O referido seminário já aconteceu durante este mês no Centro Universitário
Senac Campus Campos do Jordão. Em
Guaratinguetá o evento será realizado nos dias
3 e 4 de maio, em dois horários distintos: às
15 horas e às 19 horas.
Os interessados em participar do seminário
ou obter mais informações sobre o evento podem entrar em contato com a unidade do Senac
Guaratinguetá, que localiza-se na Av. Dr. João
Baptista Rangel de Camargo, 50 – Centro /
Guaratinguetá e atende pelo telefone (12) 21316300.
Senac Taubaté
Em Taubaté o Senac realizou o curso After
Effects CS5 - Finalização e Efeitos para Vídeo,
que ensina a finalizar os vídeos, utilizando ferramentas de animação 2D e 3D, bem como interferências digitais nas imagens e correção de
cores, criando assim vídeos visualmente compatíveis com as necessidades do cliente.
Até o dia 14 de maio a entidade está oferecendo também o curso Informática para Maturidade, voltado para as pessoas com mais de
40 anos e até o dia 21 de maio, o curso Turismo Cultural - Orientador de Visitas.
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Empreendedores de
diversos segmentos se
reuniram para a
primeira Rodada de
Livros, promovida
pelo Núcleo de
Jovens
Empreendedores do
Ciesp Taubaté

O Núcleo de Jovens Empreendedores do
Ciesp Taubaté promoveu a primeira Rodada de
Livros, na sede da regional. O evento reuniu profissionais de diferentes áreas que participaram
levando títulos sobre marketing, finanças, administração e estímulo para o sucesso.
Cada participante fez uma breve apresentação

Mônica
Ribeiro e
Simone
Pucci

sobre seu livro e um comentário sobre o que a
obra trouxe de aprendizado para seu dia-a-dia profissional. Ao final das apresentações, cada pessoa pegou o título que mais lhe interessou e assinou um termo de devolução, se comprometendo
a devolver o livro em boas condições num prazo
de dois meses.
“Ficamos contentes pois o quórum dobrou em
relação a última reunião do NJE. Isso é reflexo
de um trabalho de divulgação forte em vários
meios de comunicação” comenta Francine Maia,
coordenadora do NJE.
Além da Rodada de Livros, o NJE apresentou
o planejamento de ações para 2012, que inclui
um projeto de educação empresarial, participação em atividades do Ciesp São Paulo, além de
uma sabatina realizada com candidatos a prefeitos de cidades que compõe a regional.
As visitas técnicas à empresas também estão
entre as ações que o NJE planeja realizar durante
o ano. No mês de maio, o Núcleo de Jovens Empreendedores dá início a esse projeto com uma
visita à Bolsa de Valores de São Paulo.
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Fotos: Divulgação

Regiane Avigo, Francine Maia e Carmem Batista

Rodrigo Teixeira, Flávia Barreto e Fernanda Faria
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Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no desenvolvimento do potencial humano e
Divulgação
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”.
Contatos:
www.menegatti.srv.br menegatti@menegatti.srv.br

Primeira Rodada de Livros atraiu
empreendedores de diversas áreas

Unimed investe em novo PA
para a região de Moreira César

○

○

Há poucos anos, a indústria automobilística, percebeu que as mulheres também compram automóveis.
Considerando que esse mercado sempre foi dominado pelos homens, as revendedoras deveriam estar
contratando quantas mulheres pudessem não só para
vender, mas também para prestar assistência técnica e
vender peças. Entretanto, menos de 10% dos vendedores desse ramo são do sexo feminino.
Os postos de gasolina insistem em exibir com
mais destaque o preço por litro. Gasolina é gasolina e os preços são razoavelmente uniformes também. Mas, afixar um enorme letreiro dizendo: “BANHEIROS LIMPOS” atraem motoristas mulheres, que
usam essas instalações.
Estamos percorrendo distâncias maiores e, portanto, precisamos de orientações e de lugares decentes para comer e beber além de banheiros limpos. Até mesmo um lugar limpo para trocar as fraldas do bebê, uma pia que funcione e uma lata de
lixo que não esteja transbordando.
Nenhuma mulher vai querer poupar alguns trocados no preço de gasolina se receber outros cuidados. Será possível que os homens, proprietários de
postos de gasolina, não percebam isso? Não! Se houvesse um número maior de mulheres envolvidas no
negócio de automóveis, das revendas, autopeças e
postos de gasolina, todo o setor mudaria de aspecto.
Os jovens também compram...
Uma loja de conveniências estava tendo problemas com adolescentes passavam à noite no estacionamento. Contratar um guarda de segurança para
espantar os adolescentes seria uma solução cara.
A solução da loja foi tocar música clássica e suave
pelos alto-falantes e os adolescentes sumiram dali.
A maioria das empresas procura estratégias para
atrair mais clientes e essa loja estava descartando
esse público que poderia se tornar seu filão de mercado. Veja o exemplo de um banco Francês que está
testando agências para clientes adolescentes na faixa
dos vinte e poucos anos, o Banco da Geração Y. Esse
banco não terá a aparência nem a linguagem de um
banco. Todo o design, material gráfico, horário de trabalho, empregados e música ambiente refletirão seu
público-alvo. Nas agências, serão promovidos seminários em que serão abordados temas como o aluguel
do primeiro apartamento, financiamento de carros.
Essa é uma abordagem inteligente, lembre-se
de que se trata de apenas um dos ramos de um
negócio, pois reconhece o fato de que um produto
ou serviço voltado para os clientes jovens será inacessível ao resto de nós.
Os adolescentes ainda são suficientemente jovens para serem dominados pela imagem, com toda
a bajulação da propaganda, mensagens pela mídia,
tendências e rótulos. Eles ainda acreditam no poder de uma marca de conferir status, serenidade,
carisma, conhecimento. Ganhará mercado e conquistará esses clientes, que começar primeiro!
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O mercado mudou...
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Crescimento Profissional
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A Unimed Pindamonhangaba irá inaugurar em
breve sua nova unidade, Pronto Atendimento 12
horas no Distrito de Moreira César. O prédio está
em fase final de construção. O prédio contará com
ambulatório de especialidades médicas e laboratório
e está localizado no bairro do Pasin, com prazo de
conclusão previsto para o próximo mês de junho.
A nova unidade contará com recepção para atendimento, consultórios, sala de observação, sala de
emergência, sala de coleta, posto de enfermagem,
raio X, sala de medicamento, sala de inalação e de
pequenos procedimentos.
Com o novo investimento, a Diretoria da Unimed

Pindamonhangaba espera proporcionar uma sensível melhoria para atendimento de seus usuários,
com mais agilidade e conforto.

*Limpeza de roupa a seco *Limpeza de roupa
a água * Tratamento e remoção de manchas

Rua Dr. Rubião Júnior 438 Centro - Pinda/SP
Tel.: (12) 3645-1258
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Destaque Empresarial

Monsanto completa 36 anos de atividades
e interação com a comunidade em São José
Empresa espera investir U$ 20 milhões nos próximos quatro anos em melhorias na unidade
Divulgação
A unidade da Monsanto de São José
dim Pôr-do-Sol e Jardim das Indústrias com
dos Campos, o primeiro complexo indusaulas de informática níveis básico e avantrial da empresa no Brasil, completa 36
çado. No total, mais de 1,5 mil alunos já
anos de atividades atenta à importância do
participaram dos cursos. O apoio à Unidarelacionamento com as comunidades vizide Fundhas Monsanto também segue a
nhas à fábrica e com o município. Além de
mesma linha socioeducativa e desenvolfornecer proteção para lavouras do munve programas e atividades oferecidos a
do todo, a fábrica de São José dos Cam120 alunos, promovendo melhores oporpos preocupa-se em manter um relaciotunidades de educação.
namento transparente com os moradores
Passado, presente e futuro
e as autoridades da cidade.
Construída em um terreno com área total
“Por meio dessas ações, contribuímos
de 850 mil m2, a unidade de São José
com a inclusão social, capacitação profisdos Campos tornou-se a primeira fora dos
sional e conscientização ambiental”, relata
Estados Unidos a produzir o Roundup,
Leonardo Mattos, gerente geral da fábriherbicida à base de glifosato que ajudou
ca.
a revolucionar a forma de fazer agricultura.
Instalações da Monsanto, Unidade produtiva do herbicida Roundup
Pautadas pela diversidade de projetos,
Hoje, formulações líquidas e granuladas
a Monsanto já investiu, desde 1996, mais
integram o portfólio que acompanha a evode R$1,5 milhão em ações de responsabilidade tes das comunidades vizinhas. Outro programa de lução do agronegócio brasileiro. Muito da excelênsocial junto às comunidades próximas da unidade. destaque entre a comunidade é o de Segurança Co- cia da nossa linha de herbicidas e de seu reconheA empresa mantém programas regulares que têm munitária, que envolve funcionários, escolas, cre- cimento no mercado é assegurada pela rigidez dos
como objetivo confirmar a filosofia da empresa de ches, comunidade local, Defesa Civil, Polícia Militar, processos aplicados na fábrica.
ser provedora de informações sobre boas práticas Corpo de Bombeiros, Cetesb e RINEM (Rede Inte“Nosso crescimento só é possível graças ao
relacionadas à manutenção da saúde, preservação grada de Emergência).
desempenho excepcional de nossa fábrica e de
Na
área
da
capacitação
e
da
geração
de
renda,
do meio ambiente, educação e segurança, como é
nossos colaboradores e parceiros”, afirma Antônio
a empresa, em parceria com a Secretaria Municipal Smith, diretor de Proteção de Cultivos da Monsanto.
o caso do Programa Monsanto Convida.
De 1999 a 2011, mais de 10 mil pessoas partici- de Educação implantou, há 11 anos, o Programa de
Para os próximos quatro anos estão previstos
param da iniciativa, que fornece conhecimento so- Informática para a Comunidade e para o Programa investimentos de US$ 20 milhões, que serão destibre as atividades e a operação da fábrica aos filhos Decolar. O projeto trabalha com a capacitação pro- nados à implementação de novos projetos e em
e familiares de funcionários, autoridades e integran- fissional dos moradores dos bairros Limoeiro, Jar- melhorias na unidade de São José dos Campos.

Monsanto promove gincana sustentável
com as famílias de seus colaboradores
A unidade de São José dos Campos da
Monsanto realiza esse ano, pela primeira vez, uma
gincana educativa de cunho ambiental voltada para
os seus colaboradores e com engajamento dos seus
familiares. O objetivo da empresa é disseminar a
cultura de sustentabilidade entre as comunidades,
incentivando hábitos conscientes, como a redução
do consumo de recursos elétricos e hídricos.
Todos os funcionários podem participar, enviando mensalmente ao Comitê de Sustentabilidade da
empresa uma cópia eletrônica da sua conta de água
ou energia elétrica. Dessa maneira, os números das
residências serão computados mês a mês e serão
premiados os participantes que apresentarem maior redução no consumo nas seguintes categorias:
“Consumo de Água” e “Consumo de Energia Elétrica”.
Será utilizado, como base de comparação, o
consumo informado na conta do mês de março,

fornecida no momento da inscrição. Os primeiros
colocados receberão um prêmio que poderá ser
usufruído com os familiares e terão divulgação nos
meios de comunicação interna para compartilhar as
boas práticas realizadas nas residências.
Durante toda a campanha, a Monsanto realizará
um trabalho de conscientização com seus funcionários, incentivando uma mudança de comportamento
de toda a sua família e pessoas da comunidade,
dentro e fora de suas casas. “O objetivo da empresa
é que essa prática sustentável temporária, torne-se
um hábito permanente. Até o mês de julho, quando
acontece a finalização da campanha, a Monsanto irá
oferecer diversas dicas de consumo consciente através de suas ferramentas de comunicação. A gincana
trará benefícios a curto e longo prazo”, afirma Leonardo Mattos, Gerente Geral da unidade Monsanto de
São José dos Campos. Os resultados da gincana
serão apresentados no dia 23 de julho.

Práticas sustentáveis
Para Leonardo Mattos, gerente geral da fábrica,
o reconhecimento do sucesso das operações no
país se confirma nas certificações conquistadas nos
últimos anos. A unidade possui ISO 9001 (qualidade), ISO 14001 (meio ambiente) e OHSAS 18001 (segurança e saúde), que reforçam a seriedade e responsabilidade da empresa, além de reconhecimento internacional. “Recebemos da ONG norte-americana Wildlife Habitat Council, em 2010, a certificação
pelo compromisso demonstrado com a proteção do
meio ambiente e o aumento da biodiversidade nativa em áreas corporativas”, informa Mattos.
Além disso, a unidade do Vale do Paraíba põe
em prática ações sustentáveispara evitar o desperdício dentro da fábrica. A última novidade foi a adoção, em parte das embalagens de 20 litros de sua
linha de herbicidas, de galões com 80% de resina
reciclada. O material, denominado EcoplásticaTriex,
é o primeiro a ser produzido no Brasil com plástico
reciclado proveniente de galões de defensivos agrícolas já utilizados e segue os mais altos padrões
de qualidade, segurança e desempenho de mercado.
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Metalúrgicosde Pinda dão início à eleição do Sindicato
Divulgação

O
Sindicatodos
Metalúrgicos
de
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira já deu
início ao processo eleitoral da entidade. Os trabalhadores aprovaram por grande maioria as condições da primeira disputa eleitoral do sindicato nos

II Feira do Livro
prossegue
até 6 de maio no
Taubaté Shopping

Divulgação

moldes dos CSES (Comitês Sindicais por Empresa).
A assembleia definiu as datas dos pleitos, a comissão eleitoral e em quais fábricas serão formados
os comitês, bem como seu número de membros. O
presidente do sindicato, Romeu Martins, ressaltou a
forma transparente com que a assembleia foi
conduzida. “Para ficar tudo bem explicado, fizemos
a votação de cada itemseparado e demos amplo
espaço para manifestação dos trabalhadores. Fico
feliz de ver a forte presença e a união da categoria”,
declarou Romeu.
A eleição ocorrerá em dois turnos: o primeiro,
que elegerá nos dias 9 a 11 de maio, os membros
de cada comitê e o segundo, que elegerá a Direção Executiva,o Conselho da Direção e o Conselho
Fiscal, que será nos dias 4, 5 e 6 de junho.
Além das empresas Gerdau, Sobremetal, Tenaris
Confab Tubos, Confab Equipamentos, Socotherm,
Novelis e Bundy, a partir dessa eleição também terão representantesas empresas Aleris Latasa, Alutent,
Incomisa, Novametal, Tecn-Serv e Tecpar.Também
farão parte da direção os membros do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados.

Outro item da assembleia foi a definição da Comissão Eleitoral que irá presidir todo o processo.
Foram eleitos Milson Antunes Pereira, Antônio Romeu
Martins e Nilson Costa da Silva. Conforme Estatuto,
Romeu foi empossado como presidente da comissão, e nomeou os advogados Imar Rodrigues e
Márcia Takahashi Bartoli como responsáveis jurídicos do pleito.
A assembleia contou com a presença de representantes da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos
da CUT no Estado de São Paulo, da Confederação
Nacional de Metalúrgicos da CUT,da coordenação
regional da CUT, e de outros seis sindicatos.

Grupo de veteranos da Ericsson reúne
regularmente a cada dois meses

Divulgação

Diante do sucesso alcançado em 2011, o
Taubaté Shopping realiza novamente em sua praça de eventos a Feira do Livro, que oferece uma
enorme variedade de contos, histórias e imaginação, com opções para crianças e adultos.
O estande funciona até 6 de maio com dois mil
títulos entre infantis, juvenis, clássicos da literatura
nacional e estrangeira, além de auto-ajuda e bestsellers e um estoque de oito mil unidades, que
será renovado periodicamente. E nesta edição as
promoções estão ainda mais atrativas. São descontos de até 70%, com livros por apenas R$5,90.
E o melhor é que ninguém sairá de lá sem a chance
de uma boa leitura. O evento conta com espaços
exclusivos para quem quiser saborear as historias
por lá mesmo.
Organizada pela distribuidora Bom Senso, a feira
funciona no mesmo horário de funcionamento do
shopping e a entrada é gratuita. Considerando o
movimento do ano passado, a expectativa é de
que mais de cinco mil pessoas passem pelo local
ao longo desses 24 dias.
A Bom Senso monta feiras como esta em vários shoppings do país, como o Portal Shopping e
o Brasil Park, em Goiânia, o Independência
Shopping, em Juiz de Fora, Del Rey, em Belo
Horizonte, Norte Shopping e Top Shopping, no Rio
de Janeiro e o Center Shopping Uberlândia, em
Minas Gerais.

A CAPO (Confraria dos Amigos do Post Office) em Jacareí.
Cerca de 50 pessoas atenderam a este enconé um grupo espontâneo e voluntario formado por
veteranos, ex-funcionários e funcionários da tro, dentro deste grupo tem pessoas que já apoDivulgação
sentaram e também exisEricsson e de suas empretem muitos profissionais e
sas coligadas. O grupo
empresários que atuam
existe há mais de 10 anos,
em diversos ramos, fruto
porém não se tem uma
data precisa da origem
da experiência adquirido
na Ericsson e neste enporque o grupo iniciou
contro além de lembrar
através de alguns colegas
dos momentos memoráda Ericsson que reuniam
veis, também são oportuem final de tarde e com o
nidades para conhecer as
passar do tempo foi exatividades dos colegas e
pandindo de forma voluntária e hoje conta com cerabrir oportunidades.
O grupo é coordenado
ca de 120 pessoas.
pelo Hermíno Friggi, que
Os encontros são reaHerminio Friggi, coordenador
através da sua disposição
lizados a cada dois meses em restaurantes previamente escolhido para e dedicação mantem este grupo unido e forte.
cada encontro. O último encontro foi realizado no Como ele sempre enfatiza em cada reunião: ¨Redia 12 de abril no restaurante Tropicária Choperia ver amigos não tem Preço¨.

FIESP realiza 18ª Edição do Prêmio
de Mérito Ambiental em junho
Encerraram-se no início do mês as inscrições e
entrega de trabalho da 18ª edição do Prêmio Fiesp
de Mérito Ambiental. Instituído em 1995, o evento

tem como objetivo incentivar o setor produtivo a desenvolver boas práticas ambientais.
As empresas puderam se inscrever no máximo
dois projetos junto ao Departamento de Meio Ambiente 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 solenidade de
premiação, em junho de 2012. A Comissão Julgadora,
que avaliará os projetos, é constituída por representantes de mais de uma dezena de entidades representativas da área ambiental. Outras informações pelo telefone(11) 3549-4675 ou pelo email cdma@fiesp.org.br.
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Encontro Executivo

Divulgação

1º Meeting Corporativo do Vale reúne
180 pessoas em São José dos Campos
Cerca de 180 profissionais de aproximadamente 100 empresas participaram do 1º
Meeting Corporativo do Vale do Paraíba, realizado no Hotel Promenade Enterprise, em São
José dos Campos (SP). O evento, organizado
pela empresa Guia de Hotéis e Convenções,
reuniu secretárias e agentes executivos de empresas como Embraer, Johnson & Johnson e
GM.
Durante o Meeting, as profissionais acompanharam palestras e puderam manter contato
com representantes de hotéis, agências de viagens e empresa aérea, e saber um pouco
mais sobre os serviços que elas disponibilizam
ao segmento corporativo.
Uma das palestras de maior destaque foi a
Divulgação

Participantes visitam os estandes

do vice-presidente de marketing da companhia
aérea Avianca, Tarcisio Gargioni, que falou sobre o crescimento da empresa e dos investimentos feitos para que ela continue aumentando sua representatividade junto ao mercado.
Gargioni destacou que para a obtenção do aumento no número de passageiros transportados ao longo dos últimos três anos, a empresa tem investido em pontos que ele considera
importantes, como conforto e entretenimento.
Sobre o evento, o diretor da Avianca se disse bastante satisfeito, e até surpreso, pela
receptividade e participação do público. “A qualidade dos participantes é algo que merece
destaque, pois foi de um nível muito alto”, ressaltou.
A organizadora do evento, Elza Wolcoff, se
mostrou feliz com o resultado do encontro, em
especial, pela participação das empresas, tanto as expositoras, quanto as que mandaram
suas secretárias e agentes executivas. Para ela,
o evento superou as expectativas e, praticamente, define a realização de outra edição do
Meeting em São José dos Campos, no ano que
vem. “Foi um sucesso, acredito que atendemos ao que os participantes esperavam. A presença das empresas e das profissionais mostra a força desse segmento, que chega a movimentar R$ 10 milhões por mês. Por isso, nos-

Tarcisio Gargioni, vice-presidente
de Marketing da Companhia Aérea Avianca

sa atenção e nossa preocupação em realizar
um evento como esse, que ajuda a fomentar e
a facilitar negócios e parcerias”, finalizou.
O evento é realizado desde 2006 em São
Paulo, tendo passado por Rio de Janeiro, em
três oportunidades, Ribeirão Preto e Curitiba, em
duas, além de Santa Catarina e Porto Alegre.
Divulgação

Público no auditório do Hotel Promenade
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Gestão Smart promoveu Fórum de
Usinagem e Qualidade na CIESP de Jacareí
Divulgação

Brito da Tracker apresentou a importância da norma NBR 15100 do setor aeronáutico devido ao

crescimento e concentração do parque aeronáutico na região em função da expansão da Embraer.
Taina Veloso apresentou esclarecimento e novidades no setor de tributação, internacionalização
das empresas e recuperação de encargos para
reduzir custo.
Para finalizar, Anderson Demétrio apresentou
sugestões para reduzir tempo de fabricação em
usinagem de forma a diminuir custos e aumentar
a produtividade.
Magno Leonardo, sócio diretor da Gestão
Smart, apresentou o panorama das normas da
qualidade e da importância em atender as exigências e normas setoriais como das indústrias
automotivas, aeronáutica, construção civil, de
energia, petrolíferas e siderúrgicas para melhorar
a qualidade e exigências de cada setor devido a
globalização e concorrência a nível mundial.
O evento proporcionou aos participantes se
reunirem e se conhecerem, fortalecendo o
networking. Segundo Magno este evento foi muito importante para reunir diversos clientes e fornecedores de modo a buscar soluções na própria região. Muitas empresas buscam serviços que
poderiam ser atendidas aqui na região, porem utilizam serviços de regiões distantes, como São Paulo, por desconhecer os potenciais da região.

Shopping Colinas inaugura nova loja
e incrementa mix de marcas de luxo

Gestão Smart realizou
curso de auditor interno
na CIESP de Jacareí

A Gestão Smart, promoveu em março, o primeiro Fórum de Usinagem e Qualidade na sede da
CIESP de Jacareí. O evento, totalmente gratuito para
os participantes, teve como objetivo reunir empresas que utilizam serviços de usinagem e de
ferramentaria e os fornecedores destes serviços, de
modo que os fornecedores tiveram oportunidades
de conhecer as necessidades e requisitos das empresas e eles também tiveram a oportunidade de
expor os seus serviços.
O evento teve um grande apoio e parceria da
CIESP de Jacareí, ABIMAQ, Vale + Eventos e
HEBROM. Contou com apoio de patrocinadores
importantes como Quality Service, Tainá Veloso,
Anderson Demétrio, Pegout e também da Gestão
Smart.
Cerca de 25 empresas estiveram presentes
neste evento. A abertura do evento foi realizada
pelo Ricardo Esper, diretor da CIESP-Jacareí que
apresentou a entidade, os seus grupos de trabalho e apoio a todas as empresas da região. A
ABIMAQ, representada pela Denise Silva apresentou a entidade e os desafios que o setor de maquinas esta passando e as grandes oportunidades. Ângela Lima do Vale+Eventos falou da importância dos eventos coorporativos para
alavancar novos negócios e parcerias. Renato

Acima Magno Leonardo fala no Fórum
Divulgação

Novos Investimentos

Aconteceu neste mês no Shopping Colinas o
coquetel de abertura da nova loja Bo.Bô, que já
está em funcionamento no piso superior do
Shopping. A Bo.Bô é atualmente uma das marcas
mais conceituadas no mercado de luxo do país,
com coleções alinhadas às tendências da moda
mundial.

A nova loja do Shopping traz produtos de qualidade utilizando materiais nobres, como couro,
seda, chamois, tricôs e rendas, além de peças
bordadas – sua marca registrada. Roupas, sapatos, acessórios e fragrâncias são alguns dos itens
que podem ser encontrados na Bo.Bô.
Sobre o Shopping Colinas
O Shopping Colinas completará 15 anos
Divulgação
de atividades no próximo mês de maio e a
cada dia confirma 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 contendo marcas conceituadas da gastronomia
nacional, o Shopping Colinas recebe mensalmente cerca de 860 mil pessoas.
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
Colinas
(www.shoppingcolinas.com.br) funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h. A Praça de Alimentação
abre a partir das 11h aos domingos. Situado
na Av. São João, 2.200, possui 2.000 vagas
de estacionamento e uma ampla infraestrutura
de serviços como ambulatório, fraldário, corEntrada principal do shopping em São José dos Campos
reio, caixas eletrônicos e banca de jornais.

Divulgação

A Smart Gestão de Projeto realizou nos meses
de março e abril, o curso de 24 horas de Auditor
Interno para ISO 9001 na sede da CIESP de Jacareí,
qualificando mais de 21 pessoas. Esta iniciativa é
mais uma parceria entre a Gestão Smart e Fiesp de
Jacareí para melhorar a capacitação do pessoal da
região em preparação para atender a instalação e
ampliação de importantes empresas na região.
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Líder mundial na fábricação de vidro
AGC investe R$ 750 milhões em Guará
Celso Corrêa/AgoraVale

Prospecto da vista aérea da primeira unidade da AGC na América Latina

Em uma cerimônia realizada neste mês em
Guaratinguetá, foi lançada a pedra fundamental da
primeira fábrica da empresa AGC na América Latina.
A cerimônia reuniu cerca de 300 pessoas, entre convidados, autoridades e representantes da empresa,
entre eles, o presidente da AGC, Kazuhiko Ishimura,
o embaixador do Japão, Akira Miwa e o prefeito de
Guaratinguetá, Júnior Filippo.
Maior fabricante de vidros planos do mundo, a
AGC vai produzir em Guará placas de vidro para
janelas e fachadas, painéis de energia solar, vidros
para design de interiores, vidros integrados com iluminação e displays digitais integrados aos painéis
de vidros. A empresa espera gerar 3 mil vagas em
seu processo de instalação
“Para nós, o estabelecimento da primeira fábrica
na América do Sul é um grande sonho se tornando
realidade. Estou muito feliz por ser capaz de dar o
primeiro passo para este grande marco de parceria
com este mercado tão atraente, que é o Brasil”, disse o president da AGC, Kazuhiko Ishimura.
O presidente Ishimura salientou que, além da
contração de 500 funcionários, o grupo AGC Vidros
do Brasil planeja contribuir para o desenvolvimento
das gerações futuras da cidade por meio da formação profissional social de jovens de Guaratinguetá.
Líder mundial em fabricação de vidros, produtos
químicos e materiais de alta tecnologia, a AGC já está
trabalhando em seu canteiro de obras com previsão
de inauguração da linha de produção de vidros para
construção civil e segmento automotivo em 2013.

mas que favorecem uma gestão diferenciada do
ensino para qualificar a educação pública, ajudando
a reduzir o analfabetismo, a reprovação e o abandono escolar. Por conta desta parceria articulada pela
AGC Vidros do Brasil, a Prefeitura Municipal de
Guaratinguetá e o Instituto Ayrton Senna já estão analisando e identificando oportunidades para dar início
a estes projetos nas escolas públicas da cidade.
Outra parceria muito importante foi firmada entre
a AGC e a Casa Betânia, instituição que opera desde 1976 na cidade de Guaratinguetá, localizada nos
bairros de Nova Guará e Cohab Bandeirantes. A parceria oferece a capacitação profissional e técnica
para mais de 60 jovens em várias áreas do conhecimento, tais como Informática, Rotinas Administrativas e Conhecimento de Guaratinguetá, Português,
Espanhol, Inglês, Matemática e Contabilidade, Ética
e Cidadania e ainda, Saúde e Qualidade de Vida.
Todos estes cursos deverão acontecer na própria Casa Betânia, reconhecida obra social Salesiana
das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Embora esses cursos sejam voltados principalmente para jovens da cidade, a parceria prevê a ampliação de
vagas para estudantes da região.

Até 2016, a instalação deverá contar com aproximadamente 500 funcionários nas operações, sendo
a maioria de Guaratinguetá e cidades da região.
Nesse mesmo ano, a capacidade de produção
deverá atingir 220 mil toneladas de vidros para construção civil ao ano. Já no segmento de vidro automotivo,
Celso Corrêa/AgoraVale
a fábrica deve produzir
para mais de 500 mil carros por ano.
Parcerias Sociais
A empresa anunciou
durante a cerimônia,
duas parcerias sociais
firmadas para a área
educacional da cidade
de Guaratinguetá. Estas
parcerias fazem parte
da filosofia global da
empresa de investir na
educação e colaborar
para a melhor formação
das gerações futuras por
Obras já tiveram início e devem gerar 3000 vagas na fase de instalação
meio do desenvolvimento e apoio a projetos educacionais em todo o mundo.
A primeira novidade
para a educação pública de
Guaratinguetá trata da parceria da empresa com o
Instituto Ayrton Senna na
implementação de prograCelso Corrêa/AgoraVale

Autoridades descerram a placa referente ao lançamento da pedra fundamental

Vale Empresarial

Página 12

Empresas & Empresários

Diretor da FAPI
O Professor Luís Otávio Palhari, Diretor da FAPI
(Faculdade de Pindamonhangaba) representou o
Brasil em reunião da UNESCO na cidade de
Veracruz, no México. Durante o
Congresso com o tema “Educação para a Paz”,
foi realizada a 32ª reunião anual da Federação Mundial de Clubes e Associações da UNESCO, com a
participação de representantes e presidentes da
UNESCO de muitos países da Europa, Ásia e Américas. O encontro serviu para discutiras ações da
UNESCO em diversas Nações e também o tema
“Educação para a Paz”.

Nova gerência
Mudanças no grupo Ancar Ivanhoe Shopping
Centers. Desde o início do mês, Juliana Bidoia é a
nova gerente de Marketing do CenterVale
Shopping, em São José dos Campos. Com a experiência adquirida em São Gonçalo Shopping,
Juliana recebe as boas vindas da região. Para seu
lugar em São Gonçalo (RJ) foi promovido Fabio
Quintana, ex-Shopping Metrô Itaquera/SP.

Guten Bier
Os sócios Rogério Souza e Rodrigo Cunha comemoram o sucesso do segundo aniversário Guten
Bier. Paisagem única, com o Banhado ao fundo,
cardápio variado com direito à comida alemã e outras variedades, dezenas de rótulos de cervejas
importadas de vários cantos do mundo, chopp
Heineken e exclusivo chopp Baden Baden. Tudo
isso sem contar com as baladas de quinta à sábado que agitam o espaço reservado em São José.

Sabesp avisa
A Sabesp realizará em 02/05, quarta-feira, a limpeza dos reservatórios de água localizados no distrito de Moreira César. O objetivo é assegurar a
qualidade dos serviços de abastecimento de água
da cidade e, em decorrência dessa manutenção,
haverá interrupção no fornecimento para todo o distrito de Moreira César.

Emprego é Notícia
* Analista de Administração de Pessoal
* Analista de Planejamento Financeiro
* Assistente de Diretoria
* Assistente Financeira
* Coordenador de Logística
* Comprador Sênior
* Coordenador de RH
* Coordenador da Qualidade
* Engenheiro de Produtos/Projetos
* Engenheiro de Vendas
* Gerente Tributário
* Gerente de Logística
* Líder de Usinagem
* Supervisor de Engenharia
* Supervisor de Atendimento

Se você já é nosso cliente aproveite e se
cadastre imediatamente nas vagas!

PENSOU EM APOIO À
RECOLOCAÇÃO! PENSOU

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

Sacolas Descartáveis

Associação de Supermercados
dá prioridade ao meio ambiente e
campanha segue com novas ações
A campanha da Associação Paulista de Supermercados (APAS) que promove a substituição das
sacolas descartáveis pelas reutilizáveis começa uma nova fase. A ação iniciou-se em agosto de 2010
na cidade de Jundiaí e após um ano e meio se espalhou para todo o Estado de São Paulo, crescendo
com a participação dos consumidores, que passaram a usar sacolas reutilizáveis para levar as compras para casa.
Desde o início de abril, seguindo os termos do
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), assinado
entre Ministério Público, Procon-SP e APAS, os supermercados não oferecem mais sacolas
descartáveis e nem vende as opções
biocompostáveis. “Depois de quase dois anos de
campanha nos supermercados, de conscientização
da população e do período de adaptação, estamos
lançando novas ações para reforçar o nosso compromisso com o meio ambiente e pelo fim da cultura do descarte”, ressalta o presidente da APAS, João
Galassi.
Para continuar estimulando a mudança de hábitos em torno do consumo consciente, as estratégias da APAS também realizaram a distribuição gratuita de sacolas reutilizáveis realizada em 15 de março, Dia do Consumidor, que totalizou 5,2 milhões de
unidades no Estado de São Paulo, e será repetida
em 2013.
Outra proposta colocado em prática beneficiou o
consumidor que esquece de levar sua sacola ao
supermercado, tendo a opção de adquirir e depois
que devolver a sacola reutilizável receber o dinheiro de volta. Essa ideia surgiu na Câmara Técnica do
Procon e a APAS entende como uma valiosa contribuição possível de ser praticada por todos os supermercados do Estado de São Paulo. Segundo o
presidente da APAS João Galassi, assim que a Câmara Técnica concluir o formato da operação, a entidade irá instruir seus associados para a implantação do projeto.
Outra opção que está sendo colocada em prática, apesar de não haver mais obrigatoriedade de
fornecimento de alternativa gratuita, a APAS recomenda a seus associados continuar a distribuição
gratuita de caixas de papelão, lembrando de orientar aos consumidores que estas caixas podem ser

reaproveitadas em casa para acondicionar o lixo
seco destinado à reciclagem.
A APAS também recomenda aos associados que
aproveitem o Dia das Mães, em maio, para realizarem ações promocionais que envolvam sacolas
reutilizáveis.
Histórico da campanha
mostra apoio da população
A campanha da APAS ganhou as “ruas” no dia 25
de janeiro de 2012 após ter recebido o apoio formal
do governador Geraldo Alckmin, do prefeito Gilberto Kassab e de mais 150 prefeituras do interior
paulista. Segundo monitoramento realizado pela
APAS, no dia 25 de janeiro o clima foi de tranquilidade
nos supermercados, sendo que a maioria dos consumidores levou sua própria sacola e outros meios
sustentáveis para acondicionar as compras. O termômetro da campanha foi o levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha: 57% dos 1.900
paulistanos entrevistados entre os dias 26 e 27 de
janeiro aprovaram a substituição das sacolas
descartáveis por reutilizáveis.
Os resultados positivos, segundo a avaliação da
APAS depois de obter 77% de aprovação em
Jundiaí, foram alcançados devido às ações promovidas que incluem campanha publicitária na mídia,
ampla cobertura da imprensa, promoção de intervenções urbanas, participação em debates, orientação aos supermercadistas e treinamento das equipes de funcioná ;rios, além da ampla campanha de
conscientização feita pelo governo do estado.
Sobre a APAS
A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São
Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade conta com 1.200 associados, que
somam 2.700 lojas.

APAS realiza o maior congresso do setor de supermercados
Entre os dias 7 e 10 de maio, acontece no Expo
Center Norte, em São Paulo, o maior encontro do
setor de supermercados do mundo, a APAS 2012 –
28º Congresso e Feira de Negócios em Supermercados. O evento traz este ano como tema Colaboração – Inteligência compartilhada criando valor para
o consumidor.

A APAS espera receber aproximadamente 72 mil
visitantes, entre empresários do setor e executivos
do varejo de todo o país e do exterior durante os
quatro dias de evento. Serão ao todo 68 mil m² de
área de exposição, para abrigar mais de 550 expositores nacionais e internacionais. A estimativa é de
gerar negócios da ordem de R$ 5 bilhões.
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Gestão Smart realizou treinamento de DOE na Autoliv
Divulgação

A Gestão Smart realizou, no final de março, na
Autoliv treinamento de DOE (Design of
Experiments) para cerca de 30 pessoas.
DOE é uma poderosa ferramenta estatística que
permite resolver problemas complexos que envolvem diversos fatores e causas e permite resolve-los de forma eficaz através de métodos plaDivulgação

Colaboradores da empresa
foram treinados pela Gestão Smart

nejados, testando e confirmando diversas hipóteses. Através desta ferramenta permite tomar decisões com alta probabilidade de sucesso porque
nenhuma ação é realizada sem confirmar uma hipótese através de testes.
A Autoliv, empresa localizada em Taubaté e que
atua no setor automobilístico, está promovendo
este curso para aperfeiçoar a especialização dos
seus engenheiros e técnicos de diversos setores da empresa como resposta à necessidade
dos montadores automotivos que estão lançando
e produzindo veículos mais seguros e eficazes e
compatíveis com as tecnologias dos produtos produzidos a Europa e Estados Unidos.
A Autoliv produz dentre diversas gamas de produto, cinto de segurança e air-bag que são itens
obrigatórios e de segurança para o condutor de
veículo e por isto requer profissionais altamente
treinados e processo de produção confiável para
atender a exigência cada vez mais restrita das
industrias automotivas e dos usuários dos veícu-

Funcionários da Autoliv foram divididos em 2 turmas

los e também se preparando para uma possível
expansão da empresa em função dos investimentos anunciados recentemente pela montadora local.
Dentro destas necessidades das empresas em
geral a Gestão Smart oferece diversos cursos para
aperfeiçoamento profissionais e podem obter mais
detalhes no site www.gestaosmart.com.br.

Guaratinguetá paga prêmio para
Senac Taubaté
produtor rural por serviços ambientais promove Programa
Em comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo, celebrado em 15 de abril,
mais de vinte produtores rurais selecionados
para o programa Produtor de Água de
Guaratinguetá receberam o primeiro pagamento por serviços ambientais (PSA). Os participantes
puderam visitar as áreas da propriedade em que
foram realizados serviços ambientais de conservação de solo e plantio de nativas.
Os recursos do programa são oriundos de
um fundo com recursos da Prefeitura Municipal
e dos parceiros da iniciativa: Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP),

BASF e Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG). Todos os beneficiários possuem sítios ou fazendas na bacia hidrográfica do Ribeirão
Guaratinguetá, responsável por 90% do abastecimento público de água do município.
Para a BASF, que considera a água o bem
mais precioso, o programa é de certa forma a
expansão do Projeto Mata Viva, que investe,
desde 1984, na recomposição da mata ciliar
do Rio Paraíba do Sul na área do Complexo.
São mais de 128 hectares de área com cerca
de 210 mil mudas de árvores nativas.

Senac Guaratinguetá e Sindicato dos
Hotéis e Restaurantes de Aparecida
firmam parceria para qualificação
Divulgação

O Senac GuaratinGuaratinguetá.
guetá firmou parceria com
Os cursos serão reao Sindicato dos Hotéis e
lizados na sede do
Restaurantes de ApaSinhores, e os interesrecida e Vale Histórico
sados poderão escolher
(Sinhores) para realizar
entre as seguintes opcursos de capacitação
ções: Contador de Histógratuitos com o intuito de
rias, Auxiliar de Escritóqualificar a população
rio, entre outras.
local nas áreas de hos“Essa parceria com o
pedagem e alimentaSenac Guaratinguetá é e
ção.
Walter Bueno, á esquerda, (Unidade de Guaratinguetá) será de grande valia,
“Com esta parceria, Ernesto Elache (presidente do Sindicato dos Hotéis e pois juntos poderemos
iremos ampliar nossos Restaurantes de Aparecida e Vale Histórico (Sinhores) e qualificar pessoas que
Davi Marques (gerente do Senac Guaratinguetá)
atendimentos, já que o
estão sem oportunidaSinhores abrange todo o Vale Histórico. O Senac des e requalificar as que já estão inseridas no
conta agora com mais um parceiro, a fim de qua- mercado de trabalho”, acrescenta Ernesto Elache,
lificar ainda mais os profissionais da região e ofe- presidente do Sinhores. Os interessados em parrecer oportunidade de formação inicial aos futu- ticipar e obter mais informações sobre os cursos
ros profissionais de hotelaria, bares e restauran- podem entrar em contato com o Senac
tes”, comenta Davi Marques, gerente do Senac Guaratinguetá pelo telefone (12) 2131-6300.

Aprendizagem
O Senac Taubaté está com as inscrições abertas para o curso Gestão de Negócios do Programa
Aprendizagem, cuja iniciativa possibilita ao jovem
o ingresso no mercado de trabalho e garante aos
empregadores funcionários qualificados para exercer diversas tarefas e funções.
O programa é gratuito e integra o compromisso
do Senac em desenvolver pessoas e organizações para a sociedade do conhecimento por meio
da educação. O projeto garante ao jovem vivência
em tarefas de complexidade progressiva no ambiente de trabalho, a fim de desenvolver habilidades
necessárias para a formação profissional.
As empresas que participam do programa, além
de contribuírem para o processo de transformação
dos jovens aprendizes, terão a oportunidade de
contratar profissionais qualificados. Para obter mais
informações as empresas interessadas em participar do programa podem entrar em contato com o
Senac Taubaté pelo telefone (12) 2125-6099.
Sobre o Programa Aprendizagem
Seguindo o compromisso de desenvolver pessoas e organizações para a sociedade do conhecimento através da educação e com foco na responsabilidade social, o Senac destaca seu Programa Aprendizagem, projeto que possibilita ao
jovem ingressar no mundo do trabalho e conquistar seu espaço como profissional de talento.
A empresa que participa do programa, além de
cumprir com o seu papel de contratante do aprendiz na Legislação da Aprendizagem 10.097/00, é
convidada a compartilhar experiências como parceiro do Senac, e também fazer parte do processo de transformação desse jovem, dando oportunidades de trabalho e ajudando a construir uma vida
pessoal e profissional mais digna.
Serviço
Programa Aprendizagem: Gestão de Negócios
Data: 11/04/12 a 10/04/13, quartas e sextas-feiras
Horário: 13h00 às 17h30
Senac Taubaté: Rua Nelson Freire Campello, 202
– Jardim Eulália. Telefone (12) 2125-6099
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Qualificação Profissional

SENAI de Pindamonhangaba abre vagas para
cursos no ramo industrial
Visando capacitar profissionais para atender a
demanda que esta surgindo na cidade de
Pindamonhangaba, principalmente com a expansão
industrial no município, a escola SENAI está com inscrições abertas para cursos de formação continuada.
Para as pessoas que quiserem se capacitar e
atuar no ramo industrial a escola esta com matrículas
abertas para os seguintes cursos: Soldador de solda elétrica e oxiacetileno (168h), Arco Submerso
(48h), Traçador de Caldeiraria (168h), Programação e
Operação de Torno CNC (120h), Operador de
Empilhadeira (32h), Operador de Ponte Rolante (20h).
As novas turmas estão previstas para fim deste mês
e início de maio, em diversos horários. Os interessa-

AgoraVale

dos devem procurar a secretaria da escola para verificar os
pré-requisitos de cada curso.
Para realizar a matrícula é
preciso de cópias de RG e
CPF ( ou Procolo com o n°) ,
Comprovante de Escolaridade , Comprovante de Endereço e para treinamento de
Op. De Empilhadeira cópia
também da CNH. A escola
Diretor da Escola Paulo Sérgio Torino entrega certificado à participante
SENAI de Pindamonhangaba
Av. Abel Corrêa Guimarães, 971, Jardim Resende. teiro, Jardinagem, Assistente de Recursos Humanos,
Telefone de contato: (12) 3642-6207.
Pintor de Obras e cursos novos de Traçador de
AgoraVale
Curso Salesianos
Caldeiraria e Programador de Produção.
Outra novidade da escoOs cursos são gratuitos e duração de três mela SENAI é a parceria com ses. As aulas acontecem nos três períodos, de seo Instituto Profissional gunda a sexta-feira. A previsão para início das aulas
Salesianos, com abertura é em Junho, mas os interessados que quiserem
de novas vagas para turmas obter vaga já podem se inscrever na sede do Instide cursos profissio- tuto Salesianos, pois são vagas limitadas por curso.
nalizantes gratuitos.
É necessário apresentar os seguintes documentos
Nos próximos meses, o para inscrição: RG, CPF, Comprovante Residencial
SENAI de Pinda irá viabilizar e Declaração ou Histórico Escolar. O pré-requisito
cursos de : Assistente Admi- para é que o aluno deve ter acima de 16 anos.
nistrativo, Elétrica ResidenO Instituto Profissional Salesiano localiza-se na
cial, Manipulação de Alimen- rua São João bosco, 727, bairro do Santana, fone: 3643
tos, Almoxarife, Inspetor de 2239, e-mail: sdbpinda@bol.com.br. O atendimento ao
Grande festa de confraternização marcou formatura
Qualidade, Padeiro e Confei- público é de 2ª a 6ª feira das 8 às 17 horas.
no Instituto Profissional Salesianos em Pindamonhangaba

Fotos:
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Conselho da região metropolitana do Vale do Paraíba é empossada em São José

Autoridades prestigiam lançamento da implantação da
Coalizão anti-drogas em Tremembé
Engenheiro
Agrônomo Ricardo
Manfredini é
homenageado
durante as
comemorações do
Dia Nacional de
Conservação do
Solo

Prefeitos da região participaram da reunião do Codivap em Monteiro Lobato

Diretoria da AAFerroviaria comemora os 82 anos de fundação do clube

Vereador Clemente,
Marco Nogaroto e
o empresário
Marcelo Vaquelli
apreciam a
degustação da 4ª
Festa do Arroz no
Santa Figueira, em
Tremembé

Autoridades prestigiaram a inauguração da nova agência da Receita Federal em Pinda

Empresários, políticos e convidados prestigiaram o lançamento da pedra fundamental da indústria AGC, que será instalada em Guaratinguetá
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Com alta tecnologia, Johnson & Johnson
reduz consumo de água e energia
Em nossas últimas edições, o jornal ValeEmpresarial vem destacando ações e exemplo de boas práticas ambientais
executadas por empresa da região. O exemplo a ser seguido nessa edição vem de São José dos Campos, onde o
complexo industrial da Johnson & Johnson investiu em uma nova estação de
tratamento de água.
Lucas Lacaz Ruiz
A água que passa a ser economi“esta é uma forma inovadora de se
zada com as novas medidas da emutilizar água do lençol freático para
presa seria suficiente para o consuconsumo humano e para os procesmo anual de mais de duas mil pessosos produtivos da empresa”.
as. Já o consumo de energia elétrica
Sustentabilidade
economizado a cada ano, seria o suConcebido dentro dos conceitos
ficiente para iluminar os sete quilômeinovadores de arquitetura industrial, o
tros de ruas internas do parque indusnovo prédio que abriga esse sistetrial, pelo período de três anos. Esma, possui iluminação e ventilação
ses são os principais benefícios
naturais, além de calçada permeável,
ambientais que os investimentos reaque permite a infiltração da água de
lizados pela empresa trarão à sociechuva. Possui fachada panorâmica e
dade.
totalmente adaptado para expansões
A partir desse mês a empresa aprefuturas, sem prejuízo das característisentará água com menos ferro e
cas sustentáveis iniciais.
manganês,
menor
carga
Além dessa nova forma de captamicrobiológica e sistema de controle
ção de água para o funcionamento da
totalmente supervisionado e
Johnson & Johnson, a empresa conAlta tecnologia no complexo industrial de São José traz benefícios ao meio ambiente
automatizado. A instalação de um sista com uma estação de tratamento de
tema de ultrafiltração irá operar nos cinco poços neos de aço inoxidável e prolipropileno.
efluentes, com capacidade para tratar água e esgo“O projeto foi feito a partir de oportunidades es- to de uma cidade com mais de 22 mil mil habitantes.
artesianos dentro da empresa, com tubos subterrâLucas Lacaz Ruiz
tratégicas na busca de Nessa estação, que funciona com processo totalexcelência operacional mente biológico, a empresa consegue devolver à
e este é um bom exem- Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a água
plo das boas práticas da utilizada em seus processos, com cerca de 98% de
Johnson & Johnson”, pureza.
afirma o diretor de EngeBenefícios
nharia da empresa, Ale- “ Diminuição do risco de contaminação
xandre Falleiros.
microbiológica no processo produtivo.
Para Alex Gomes, “ Redução de consumo de água.
gerente de Utilidades e “ Redução do consumo de energia elétrica.
responsável pela opera- “ Estabilidade de pressão na rede de distribuição.
ção do novo sistema, “ Baixo risco operacional devido à automação.

Johnson & Johnson utiliza conceitos inovadores para redução de água e energia elétrica

Outback de São José dos Campos promove
noite beneficente em prol do hospital do GACC
O Outback Steakhouse realizou o seu “2º
Jantar Beneficente” em prol do GACC (Grupo
de Assistência à Criança com Câncer de São
José dos Campos). A ação social beneficiou a entidade revertendo a renda dos convites para auxiliar
nos custos do hospital mantido pelo GACC.
A primeira edição do evento, realizada em
comemoração à chegada do restaurante na cidade em junho de 2011, reuniu mais de 350
pessoas entre autoridades, formadores de opinião e a comunidade e arrecadou R$26 mil.
Este ano, quem adquiriu o convite teve direito a um dos pratos que são carro-chefe no
cardápio da rede, como a Caesar Salad, Alice
Springs Chicken, Junior Ribs, Queensland
Chicken & Shrimp e Skirt Steak.
O Outback está localizado no Piso Superior

do Center Vale Shopping (Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz),
mas conta com horários diferenciados e independentes do centro de compras.
Sobre o Outback Steakhouse
Com seus cortes de carnes especiais, a rede
Outback Steakhouse já está presente em 34 endereços, nas cidades do Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília, Porto Alegre, Niterói, Campinas, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba,
Ribeirão Preto, Vitória, São José dos Campos,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
No mundo está presente em 22 países entre
Europa, Américas e Ásia. O primeiro restaurante
no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, em 1997. O Outback caiu no gosto
do brasileiro graças à qualidade, fartura e sa-

bor marcante da culinária oferecida, somada à
descontração no atendimento e às instalações
aconchegantes.
Sobre o GACC
O GACC – Grupo de Assistência à Criança com
Câncer é uma instituição filantrópica, civil e sem fins
lucrativos, detentor do patrimônio e mantenedor do
CTFM - Centro de Tratamento Infantojuvenil Fabiana
Macedo de Morais, hospital infantojuvenil especializado em oncologia que atende mais de 500 pacientes, no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da
Mantiqueira. O CTFM/GACC é o único serviço habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de
Alta Complexidade em Oncologia Infantojuvenil, e
referência para o atendimento integral dos pacientes diagnosticados com câncer entre 0 e 19 anos
dos 39 municípios da região.

