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25 de Maio – Dia da Indústria

Em reunião realizada com 
os feirantes de Pindamonhan-
gaba, instalados na Praça da 
Liberdade, a Prefeitura apre-
sentou neste mês os trabalhos 
que serão desenvolvidos para 
a cobertura do espaço. A pre-
visão de conclusão das obras 
é de quatro meses. Diversos 
feirantes participaram do en-
contro e as expectativas de 
melhoria são grandes.

Na ocasião o prefeito João Ribeiro, o secretário 
de Obras Ricardo Amadei, o secretário de Governo 
Arthur Ferreira dos Santos, o secretário de Planeja-
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Volks: 10 anos
de ISO 14001
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Nesta edição especial comemorativa ao Dia da Indústria, o 
jornal ValeEmpresarial comemora também o seu terceiro ano 
de circulação no Vale do Paraíba. Durante todos esses anos, 
orgulhamo-nos em trazer aos leitores da região as principais 
notícias sobre as empresas dos mais variados portes.

Expansão, novos investimentos, ações de responsabilidade 
social, política ambiental, seminários, workshop...

e tantas outras realizações que envolveram empresas, 
comércio, poder público, associações, universidades, sindi-
catos, etc. 

Parabéns às indústrias do Vale do Paraíba – o carro 
chefe do nosso desenvolvimento e progresso.

Lucas Lacaz Ruiz

Empresa de São José 
lança aplicativo de Iphone 

gratuito para lojistas

Embraer, empresa aeronáutica e líder no 
processo industrial do Vale do Paraíba

Pinda+20 discute desenvolvimento sus-
tentável na Semana do Meio Ambiente

PÁGINA 16

Pólo Ambiental recebe 
licença definitiva da 
Cetesb em São José

Coluna dedicada a divulgar informações e atos positivos das 
empresas da nossa região. Envie sua pauta para o nosso e-
mail: contato@valeempresarial.com.br

Seção reservada para destacar um empresário ou comerciante, 
com relatos de sua trajetória e informações profissionais de sua 
carreira ou de seu empreendimento. 
Envie sua sugestão para a nossa redação.

Espaço dedicado para informações sobre uma empresa, in-
dústria ou estabelecimento comercial, que mereça destaque 
por sua atuação na sociedade e posicionamento no mercado. 
Envie sua sugestão para a nossa redação.

Espaço voltado para a divulgação e discussão da qualificação 
da mão de obra, cursos de aperfeiçoamento, exigências do 
mercado atual e informações de escolas técnics profissionali-
zantes, faculdades entre outras. Envie sua sugestão de pauta 
para esse espaço a nossa redação.

Anuncie no jornal
ValeEmpresarial

3648-4252

Perfil Gerson Jorio

Feirantes do Mercado Municipal 
apostam na cobertura em Pinda

mento Paulo Amadei, entre outros profissionais da 
prefeitura informaram as etapas da cobertura da feira. 
PÁGINA 06

A Volkswagen do Brasil celebra neste mês de maio 
uma década de certificação ambiental ISO 14001 na 
fábrica de Taubaté (SP) - a primeira unidade produtora 
de veículos da empresa no Brasil a receber a certifica-
ção pela DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung 
von Managementsystemen). PÁGINA 11
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Pinda+20 discute desenvolvimento sustentável
com a sociedade na Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Pindamonhangaba está organizando uma grande programação para a comemoração da Semana do Meio Ambiente.
O que queremos para Pindamonhangaba para, no mínimo, daqui a 20 anos? Essa é a pergunta fundamental, que será respondida em conjunto

com a população no projeto Pinda+20, que será realizado de 1 a 6 de junho, no Parque da Cidade.

O evento Pinda+20 será realizado pensando no fu-
turo das pessoas de nossa cidade, mas também como 
uma colaboração para o evento Rio +20 (Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel), que será realizado de 20 a 22 de junho, no Rio 
de Janeiro. Antes do Rio +20, será realizado, ainda, 
um Seminário Nacional sobre Desenvolvimento Sus-
tentável no Cenário das Administrações Municipais 
Brasileiras: Status Atual, Desafios e Perspectivas, 
nos dias 11 e 12 de junho, como uma preparatória 
para o evento, tendo a participação de cerca de 200 
cidades, entre elas, Pindamonhangaba. 

Os temas discutidos no evento de Pindamonhan-
gaba são semelhantes aos do evento nacional, nas 
devidas proporções, como, por exemplo, a economia 
verde, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
sustentável (veja programação completa nesta pá-
gina). O diferencial de Pindamonhangaba é que as 
discussões serão feitas pela população, em três dias, 
com foco nos estudantes, com espaço aberto para 
pessoas de todas as idades. As crianças do ensino 
infantil e fundamental, com cerca de 11 anos, terão voz 
no encontro do primeiro dia; nos dois dias seguintes, 
será a vez dos adolescentes do ensino médio e téc-
nico participarem de um congresso e dos estudantes 
do ensino superior, de um seminário. No final de 
semana e concomitantemente aos dias de debates, 
haverá exposições de mais de 20 projetos, além de 
atividades culturais e esportivas. O evento será reali-

zado somente nos períodos da 
manhã e tarde. 

Encerrando o Pinda+20, 
será realizada uma mesa re-
donda, tendo como base o 
material desenvolvido nos três 
dias de discussão, da qual 
sairá um documento único, 
que responde a questão: “O 
que queremos para Pindamo-
nhangaba para os próximos 
20 anos”. 

“A realização do Rio +20 
nos alerta sobre a necessidade 
de trazer essa reflexão para o 
município, pois o desenvolvi-
mento sustentável pressupõe 

o equilíbrio dos aspectos econômicos, sociais e 
ambientais”, explicou o secretário de Governo da Pre-
feitura, eng. Arthur Ferreira dos Santos, responsável 
pela Semana do Meio Ambiente Pinda +20.

“Precisamos entender o processo de crescimento 
do país para além dos números do PIB (Produto 

Interno Bruto), mudando o paradigma, e conside-
rando como crescimento o processo ordenado e 
sustentável, no qual se leve em conta também os 
impactos e a agressão ambiental. Essa é uma grande 
oportunidade de discutirmos o crescimento de Pin-
damonhangaba, pensando na educação, no social, 
na geração de empregos, aliados ao meio ambiente, 
pois é impossível se pensar em desenvolvimento sem 
a união desses três pilares, agregados à questão 
ambiental”, explicou.

O prefeito João Ribeiro afirmou que a participação 
dos estudantes e todas as pessoas interessadas no 
tema são elementos primordiais para o evento. “O que 
queremos para Pinda é o desenvolvimento de uma 
política social voltada não apenas para a economia, 
mas para o meio ambiente e para o Ser Humano. 
Esta é uma grande oportunidade para debatermos 
os problemas e propormos soluções. É um momento 
de reflexão, onde queremos o envolvimento de toda 
cidade. O Pinda+20 vai apresentar idéias e, sobre-
tudo, compromissos fundamentais para o município 
e para toda a sociedade para os próximos 20 anos”, 
concluiu.

VEjA A PrOGrAMAçãO E PArtICIPE!
Dia 01/06 sexta-feira. Encontro:
Das 9 às 17 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
Às 10h e 14h30: “A economia verde no contexto do 
desenvolvimento sustentável de Pinda”
Público: Alunos do Ensino Infantil e Fundamental
 

Dia 02/06 sábado
Das 9 às 12 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
9h: Plantio de árvores da Prefeitura nova até o 
prédio antigo.
15h: Evento Cultural no Parque da Cidade.
 

Dia 03/06 domingo
Das 9 às 12 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
10h: Apresentação da Banda Sinfônica dos Fuzilei-
ros Navais do Rio de Janeiro.
 
Dia 04/06 segunda-feira. Congresso:

Das 9 às 17 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
Às 10h e 14h30: “Política de diretrizes para erradi-
cação da pobreza e disseminação das práticas de 
responsabilidade social”
Público: Alunos do Ensino Médio e Técnico
 

Dia 05/06 terça-feira. Seminário:
Das 9 às 17 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
10h: “O quadro institucional de Pinda para promo-
ção do desenvolvimento sustentável”
15h: “Plano Diretor de Pinda como mecanismo de 
estímulo efetivo do desenvolvimento sustentável”
Público: Alunos do Ensino Superior
 

Dia 06/06 quarta-feira
Das 9 às 12 horas: Exposições no Parque da 
Cidade.
Das 9 às 12 horas: Mesa Redonda: Criação da 
proposta para Pinda + 20 

SENAI e ACIP realizam curso de Manipulador de Alimentos
A escola SENAI de Pindamonhangaba em parceria 

com a ACIP (Associação Comercial e Industrial de Pin-
da), está formando mais uma turma do curso gratuito 
de Manipulador de Alimentos.

O curso fornece um conhecimento aprofundado 
sobre as boas práticas de manipulação e fabricação 
de alimentos que devem ser respeitadas. O aluno 
aprende também as técnicas e o processo produtivo, 
no recebimento, no armazenamento e na manipulação 
final, antes de serem consumidos.  

O curso é voltado para aquelas pessoas que que-
rem trabalhar ou mesmo já atuam no ramo alimentício, 
e também as pessoas que desejam entrar no ramo, 
pois hoje é obrigatório o curso de Manipulação de 
Alimentos. “Hoje a Vigilância Sanitária só permite o 

funcionamento de um local, se a pessoa tem o cer-
tificado do curso, assim como também, aquele que 
quer renovar a sua licença”, destaca Claudete Horta, 

instrutora do curso.
Para o diretor da escola SENAI Pindamonhangaba, 

Paulo Torino, este setor necessita de mão-de-obra 
especializada. “ É uma oportunidade única para quem 
quer se qualificar e obter um certificado pela instituição 
SENAI. A região está precisando de profissionais capa-
citados para atuarem neste setor”, afirma Torino. 

Todo material, apostila e ingredientes que estão 
sendo usados nas aulas práticas são custeados gra-
tuitamente pelo SENAI de Pinda. O curso acontecerá 
na sede da ACIP e tem duração de dois meses, de 
segunda à sexta-feira, das 13h00 ás 17h00. No total 
são 20 vagas disponibilizadas inicialmente. O pré-
requisito é que os alunos tenham mais de 16 anos e 
ter concluído o nível fundamental.Alunos durante no curso de Manipulação de Alimentos
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(*)  Dalmir Sant’Anna

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

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

Que tal intensificar seu networking?
Divulgação

Expediente
             ValeEmpresarial
Rua Pinheiro da Silva, 359 – Boa Vista
Pindamonhangaba/SP - CEP: 12401-020 
Telefone: (12) 3645-2300 / 9771-2148
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Envie sua carta, artigo, opinião, crítica ou sugestão 
para nossa redação através do e-mail:

contato@valeempresarial.com.br.
As colunas e artigos assinados não refletem

necessariamente a opinião do jornal e seus autores
não mantêm vínculo empregatício com esta empresa.

Se por algum motivo, você rece-
besse hoje, a notícia de seu desliga-
mento da empresa onde trabalha, o 
que faria? Recebi a ligação de um 
amigo, que por mudanças organiza-
cionais, foi demitido da empresa onde 
trabalhou durante 5 anos. Fiquei feliz, 
pois o objetivo do contato comigo, era 
para eu fazer a ponte, com outro em-
presário que conheço, para entregar 
seu currículo. 

Note que a construção de uma 
rede de contatos, pode ser útil em vá-
rios momentos e de vital importância 
para pessoas que desejam manter-se 
em constante crescimento. Um relacionamento com a 
pessoa certa, além de abreviar caminhos, estabelece 
uma relação de amizade. Se você não gosta de pedir 
ajuda, supere isto demonstrando cuidado e carinho 
com aquelas pessoas com quem fala habitualmente. 
Observe a seguir, como aperfeiçoar sua rede de 
relacionamentos.

Cinco dicas para aumentar seu networking
A primeira dica é a participação em feiras, congres-

sos, palestras e eventos relacionados à sua área de 
atuação. Seu cartão de visitas precisa chegar até a 
mão de pessoas certas, que tenham atuação no seu 
segmento. O objetivo maior com esta atividade não é 
juntar a maior quantidade possível de contatos, e sim 
conhecer pessoas que você possa auxiliar e possam 
ajudá-lo futuramente.

A segunda dica está relacionada com a aplicabilida-
de do uso da empatia, percebendo que o tempo é algo 
valioso, tanto para você, como para seus contatos.

Outra dica é o compromisso de realizar o que 
prometeu, lembrando que o discurso, pode ser ape-
nas palavras soltas ao vento, mas, sua ação será um 
importante ingrediente para mostrar e intensificar suas 
competências.

A quarta dica é o respeito e a 
compreensão de que, as pessoas 
são diferentes na sua maneira de 
pensar, agir e falar.

A quinta dica é a manutenção do 
seu networking. Não adianta dispor 
de uma agenda lotada, se os conta-
tos são improdutivos. Faça uma ava-
liação e responda: Há quanto tempo 
você não faz contato para algumas 
pessoas que estão presentes na 
agenda, e que, seriam interessantes 
para melhorar seu networking? 

Um cuidado a ser observado é 
com a internet e as redes sociais. 

Elas podem transmitir a sensação de informalidade, 
exigindo coerência ao adicionar pessoas na sua rede 
de contato, prezando pelo bom senso e ética. Ambas, 
no ambiente profissional, funcionam de maneira posi-
tiva para a compreensão da diferença existente entre 
a liberdade e a libertinagem.

Um segredo interessante é lembrar que a qualidade é 
o que conta, não a quantidade, por isso, o respeito com 
sua base de contatos é essencial ao enviar mensagens 
improdutivas, sem fundamentação e principalmente que 
possa gerar algum desvio da sua conduta. Um bom 
networking oferece expansão de sua rede de contatos, 
com o propósito de acreditar, que não se conhece todo 
mundo, mas é preciso conhecer alguém que nos leve a 
conhecer todo mundo. Na área comercial, por exemplo, 
um vendedor pode tentar inúmeras vezes, visitar um 
cliente sem conseguir vender absolutamente nada.

Entretanto, se dispor de um bom networking, algum 
contato pode contribuir nas suas argumentações 
comerciais. Com relação ao meu amigo? Bingo! Con-
quistou o emprego e atualmente é gerente de vendas 
de uma importante concessionária de veículos. Que 
tal começar agora a revisar seus contatos e intensificar 
seu networking. Vamos tentar? 

A indústria e o nível de emprego
Dia 25 de maio, o calendário nacional registra a 

comemoração do Dia da Indústria. Importante geradora 
de renda e emprego na economia brasileira, a indús-
tria ocupa hoje papel de suma importância na cadeia 
produtiva brasileira, entretanto, os últimos índices não 
trazem notícias tão positiva quanto esperamos. O nível 
de emprego na indústria de transformação paulista em 
abril registrou queda de 1,14% em comparação com 
março, descontando os efeitos sazonais. 

Em que pese a demanda aquecida do mercado em 
razão dos produtos importados, os índices refletem 
2009, o ano da crise. A taxa negativa em 1,14% confi-
gurou o pior abril da série iniciada em 2006, segundo 
apontou estudo da FIESP. Do total de vagas criadas 
no mês, quase 14 mil corresponde ao setor de açúcar 
e álcool, o equivalente a um ganho de 0,55%. Já a 
indústria de transformação foi responsável pela criação 
de apenas 48 postos de trabalho no mês passado, com 
variação estável a 0%.

Até abril de 2012, a indústria gerou 18 mil postos de 
trabalho, com uma variação positiva de 0,69% para o 
período – a menor da série histórica desde 2006 com 
exceção de 2009, quando a variação ficou negativa 
em 1,30% para o mesmo período.

Talvez, os índices poderiam ser bem piores, senão 
fossem as recentes medidas tomadas pelo governo, 
em relação ao câmbio, taxa de juros e incentivo ao 
consumo com redução do IPI para linha branca e mó-
veis. O mercado acredita que esse reflexo terá efeito 
prática apenas no último trimestre do ano. Apesar 
disso, entidades como FIESP e CIESP mantiveram 
a previsão de crescimento de 2,6% para o Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2012 e taxa de 0% para a 
indústria de transformação.

É necessário que o governo sinalize com ações 
mais concretas. Um exemplo disso foi dado recente-
mente pelo presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, Paulo Skaf, quando ressaltou 
sua luta pela redução do custo da energia no Brasil 
por meio da desoneração de impostos, trazendo a tona 
a discussão do preço da energia cobrado atualmente 
pelas concessionárias. 

De qualquer forma, saudamos a indústria do Vale 
do Paraíba pelo seu dia! Como diz o ex-presidente 
Lula: “a luta continua”.

Editorial Debates & Ideias

As estatísticas apontam que o Brasil é um dos cam-
pões mundiais em violência contra a mulher e a cada 
15 segundos pelo menos uma mulher sofre agressão. 
Mesmo com a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, 
que garante proteção e a defesa de mulheres vítimas 
da violência doméstica e familiar pela Defensoria 
Pública de forma gratuita, esses números ainda são 
realidade em todo o país. Por esse motivo, o Conselho 
da Mulher Empreendedora de São José dos Campos 
promoveu no último dia 23 de maio,  um encontro para 
debater a implantação da Vara de Combate à Violência 
contra a Mulher em São José dos Campos. 

O Conselho da Mulher Empreendedora entende 
que, além de conhecer os direitos judiciários, é impor-
tante que as mulheres recebam informações. A criação 
da Vara de Combate à Violência promove a defesa dos 
direitos da mulher em casos de agressão física, moral, 
sexual e psicológica. Participaram do evento diversas 
autoridades como o presidente da ACI, Felipe Cury, o 

presidente da Câmara dos Vereadores, Juvenil Silvério, 
o presidente da OAB São José dos Campos, Dr. Júlio 
Aparecido, o Secretário de Desenvolvimento Social 
de São José, João Francisco Sawaya, a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM), representada pela Inspetora 
Rosa Milena e a presidente da S.O.S Mulher, Cristina 
Cavalcante Lemos. 

Para Janaína Dias, coordenadora do Conselho, a 
implantação será uma resposta positiva a todas as reu-
niões e encontros realizados. “A reativação do Conse-
lho da Mulher Empreendedora já terá sido um sucesso 
se conseguirmos de fato implantar esse mecanismo de 
combate em São José”, afirmou Janaína.

Conselho da Mulher Empreendedora - Criado 
com o intuito de elaborar ações que não só estimulem o 
empreendedorismo feminino, mas também beneficiem 
a comunidade, a iniciativa do grupo busca incentivar o 
desenvolvimento e a responsabilidade social da mulher 
empresária.

ACI São José sedia reunião
do Conselho da Mulher Empreendedora

Fotos:
Portal

AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Representantes 
da imprensa de 
Pindamonhangaba 
foram 
recepcionados em 
reunião com café 
da manhã pelo 
presidente da ACIP, 
Jorge Samahá, e 
toda diretoria.

O empresário Edson Derrico (centro), esposa Miriam (dir) e equipe da Imobiliária 
Derrico Imóveis participam do lançamento do Condomínio Beija Flor, outra marca 

do trabalho consagrado de sua equipe.

Acima, os empresários 
responsáveis pela 

Mandaglio e Derrico 
Incorporadora 

comemoram a valorização 
do condomínio Beija Flor, 
lançado em grande estilo. 

Diversos empresários 
prestigiaram o lançamento 
do condomínio Beija Flor, 
entre eles, o experiente Sr. 
Palma e esposa, ao lado.

O deputado Carlinhos 
de Almeida (PT) é 

lançado pré-candidato 
do partido a prefeito 

de São José em 
concorrida festa 

realizada na cidade.

Vinicius 
Valverde e 
o Chef Alex 
Atala na 
gravação 
do Papo 
Vanguarda 
na Festa 
de Arroz de 
Tremembé

Governador Geraldo Alckmin durante lançamento das obras de duplicação da Rodovia
Tamoios, promessa antiga para a região, em lançamento neste mês de maio.

Comerciante Ricardo Flores, jornalista Gisele Rodrigues, empresário Paulo Skaf 
e o pré candidato a prefeito pelo PMDB Pinda, Torino do Senai, em recente evento 

político em Pinda.
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Colaboradores da Cetril envolvidos no processo de certificação
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Gestão Smart desenvolveu certificação ISO 9001
para cooperativa de eletrificação

Com sede na região, a Gestão Smart, empresa de 
consultoria e certificação promoveu recentemente a 
Certificação ISSO 9001 da CETRIL – Cooperativa de 
Eletrificação de Ibiúna e Região. A busca pela certifi-
cação se deu devido a preocupação da CETRIL em 
aprimorar a qualidade de seus serviços e cumprir as 
exigências da ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica).

A CETRIL é uma cooperativa de eletrificação 
rural, que em 12 de junho de 2008 assinou contrato 
de permissão, que resultou na transformação da 
cooperativa em agente prestador de serviço público 
do setor elétrico, também chamada Permissionária, 
com suas atividades sendo reguladas diretamente 
pela ANEEL.

Atualmente, a eficiência dos serviços da Cetril 
contribui efetivamente com o desenvolvimento do 

município. Uma vez que a cooperativa 
garante o fornecimento de energia para 
o funcionamento de motores de irrigação, 
iluminação pública nos bairros e escolas 
rurais, além dos estabelecimentos co-
merciais e industriais. 

Segundo a representante da Direção 
no processo de certificação, Claúdia 
Regina de Oliveira, o escopo da certifi-
cação é “Coleta de dados e apuração de 
indicadores de continuidade individuais 
e coletivos na distribuição de energia 
elétrica e o tratamento das reclamações 
na área de permissão da CETRIL”.

O coordenador da Qualidade, Michel Carlos Xa-
vier, explicou que a certificação traz consigo vários 
benefícios para empresa, clientes e colaboradores. 

Também lembrou que esse projeto foi desenvolvido 
em parceria com a Gestão Smart Consultoria e 
Treinamento.

Villareal lança campanha de inverno com ações promocionais e sociais
As lojas do Villarreal Supermercados já estão pre-

paradas para as vendas da estação mais saborosa 
do ano. As cinco lojas da Rede na região deram início 
nessa semana à campanha ‘Estação Villarreal’ que faz 
analogia à estação de trem e ao inverno.

Com essa ação, a Rede convida os clientes a em-
barcar nas estações que o Villarreal oferece. São elas: 
a Estação do Vinho, a Estação dos Queijos, a Estação 
dos Caldos, a Estação das Feijoadas e a Estação das 
Carnes. Além desses produtos, outros também serão 

trabalhados de maneiras diferenciadas, como as frutas 
e os fondues, além de produtos de beleza.

Ações diferenciadas e Solidárias
Pais e filhos têm diversão garantida nos meses de 

junho e julho. Os clientes que passarem pelas lojas 
ganharão um passeio de trem pelas principais ruas 
ao redor das lojas. A ação acontece das 10h às 17h. 
As datas comemorativas desse período também serão 
lembradas na campanha com ações promocionais e 
interativas. No mês de junho, será celebrado o Dia dos 

Namorados, seguido pelo Dia Internacional do Leite, 
no dia 24 do mesmo mês. Em julho, a Rede comemora 
o dia da Pizza e da Vovó.

Como braço das ações sociais que compõem a cam-
panha de Inverno do Villarreal Supermercados, as lojas 
da Rede realizam até o dia 17 de junho a Campanha do 
Agasalho. Toda a comunidade pode participar doando 
roupas e cobertores em bom estado. Todas as peças 
arrecadadas serão encaminhadas para entidades assis-
tenciais dos municípios onde as lojas estão inseridas.
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A Associação Comercial e Industrial de São José 
dos Campos, em parceria com o SEBRAE, promoveu 
a edição de maio do ‘Café com Empresários’, para 
sócios, administradores e interessados. 

O tema ‘Fontes de informação e pesquisa para a 
gestão empresarial’ foi discutido por Mônica Carniello, 
graduada em Comunicação Social com habilitação em 
Publicidade e Propaganda, especialista em Marketing, 
pós-doutora em Comunicação e sócia da empresa 
Métrica Instituto de Pesquisa de Marketing. Mônica 

debateu sobre as fontes, os tipos de informações 
existentes, além de apresentar exemplos de métodos 
de pesquisa e tomadas de decisão.

ACI promove curso
de administração de contas

A Associação Comercial e Industrial de São José 
dos Campos promoveu ainda neste mês, em parceria 
com a empresa True Consultoria, um curso de análise 
e exploração das estratégias para administrar as 

contas a pagar e as contas a receber da empresa, por 
meio de fatores de sucesso, melhorias de processos 
e realização de operações com eficácia.

O tema “Contas a pagar/receber e capital de giro” foi 
abordado ao longo de três dias de evento pelo instrutor 
Walter Silva, administrador de empresas com especia-
lização em Auditoria, Controladoria e Contabilidade. O 
evento foi direcionado a gerentes, supervisores, coorde-
nadores e profissionais de empresas de qualquer seg-
mento que estejam envolvidos na gestão financeira.

Café com Empresários discutiu gestão empresarial
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Delta Life é referência no fornecimento
de equipamentos para área veterinária e médica

Com 5 anos de experiência no mercado, a Delta Life atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos para área veterinária e 
médica oferecendo soluções inteligentes e inovadoras que atendam os seus clientes veterinários e médicos. 

A empresa conta com um grupo de engenharia 
que é responsável por desenvolver os produtos com 
tecnologias modernas e atuais, dentro do slogan 
adotado pela empresa: “Tecnologia a Serviço da 
Vida”. Uma das tecnologias em desenvolvimento é 
o Blue-Tooth, que permite conectar os aparelhos nos 
pacientes e monitorá-los através de um aparelho de 
celular, tablet ou computador portátil.

Dentro da sua gama de produtos podemos citar 
o monitor de apnéia, monitores cirúrgicos, câmera 
de vídeo microscopia digital, oxímetros e outros. 

Segundo Sebastião Vagner Arêdes, o mercado 
veterinário esta em franca expansão e mais exigente 
e novos concorrentes estão surgindo no mercado 
e com isto a empresa precisa ter uniformidade e 
padronização para melhorar a qualidade do produto 
e aumentar a satisfação dos seus clientes. A empre-
sa já possui licença da ANVISA e esta buscando a 
certificação na norma ISO 9001 para demonstrar a 
sua capacidade em desenvolver e produzir produtos 
com qualidade.

A empresa esta localizada no Parque Tecnológi-
co na Rodovia Presidente Dutra, KM 138, no Distrito 
de Eugenio de Melo em São Jose dos Campos e a 
administração esta localizado na Avenida Cassiano 
Ricardo, 1364 em São Jose dos Campos. Outras in-
formações sobre a empresa e seus produtos podem 
ser obtidos no site www.deltalife.com.br

Divulgação

Vagner Aredes, diretor 
da empresa, localizada 
no Parque Tecnológico 

em São José dos 
Campos

Divulgação

TIVIT capacita candidatos para concorrer
às vagas da empresa no Vale do Paraíba

O site de São José dos Campos da TIVIT, empre-
sa líder em serviços integrados de Tecnologia e BPO 
(Terceirização de Processos de Negócios) na Améri-
ca Latina, implantou uma ferramenta diferenciada de 
apoio aos profissionais que disputam uma vaga de 
emprego na companhia. Desde fevereiro, a unidade 
vem desenvolvendo o programa ‘ABC.com’.

O ABC.com é uma iniciativa inédita na TIVIT e 
foi criada pela unidade com o objetivo de preparar 
e desenvolver o candidato, melhorando a sua 
participação no processo seletivo e aumentando 
as suas chances de admissão. O curso, com 6h 
de duração, aborda, de maneira prática e objetiva, 
questões de Português e Informática. A cada quinze 
dias, formam-se novas turmas com cerca de 25 
pessoas. Após o curso, o candidato tem chance de 
concorrer à uma vaga.

Novas vagas
Atualmente, a unidade da TIVIT em São José 

dos Campos está com 350 vagas abertas. Grande 
parte das oportunidades são para primeiro emprego 
e, além do salário fixo, os profissionais podem ter 
remuneração variável e premiações por desem-
penho. Além dos benefícios tradicionais – como 
seguro de vida, assistência médica e odontol&oa 
cute;gica, refeição e vale transporte –, a empresa 
oferece planos de carreira para todos os níveis 
hierárquicos e diversos programas internos focados 
no desenvolvimento dos seus colaboradores.

Para ocupar as vagas, os profissionais devem 
cumprir alguns requisitos – que variam de acordo 
com cada cargo – entre eles: ter, no mínimo, 18 
anos, ter concluído ou estar cursando o terceiro 
ano do ensino médio, além de demonstrar noções 
de informática. Há oportunidades também para 
portadores de necessidades especiais.

O processo seletivo envolve análise de currí-

culos, entrevistas e avaliações técnicas compor-
tamentais. Os interessados devem comparecer 
com currículo, RG e CPF na unidade da empresa 
em São José dos Campos, que fica na Rodovia 
Presidente Dutra, Km 154,7, Jardim das Indústrias, 
Centro Empresarial do Vale. Também é possível 
enviar o currículo para selecao.sjc@tivit.com.br ou 
cadastrá-lo nos sites: www.vagas.com.br/tivit ou 
www.tivit.com.br – área “Trabalhe Conosco”. Nos 
endereços eletrônicos, também estão disponíveis 
todas as oportunidades oferecidas pela empresa. 
Outras informações pelo telefone (12) 3967-3680.

Sobre a tIVIt
A TIVIT, empresa líder em serviços integra-

dos de TI e BPO na América Latina, tem seu 
portf&oac ute;lio organizado em três grandes 
áreas de negócios: Infraestrutura de TI, Siste-
mas Aplicativos e BPO. Atualmente, possui 19 
unidades, localizadas nas principais regiões do 
Brasil, e uma extensa infraestrutura que permite 
escalabilidade, confiabilidade e segurança da 
informação. A TIVIT faz a gestão de operações 
estratégicas e vitais para os negócios de seus 
clientes, que incluem 300 das 500 maiores em-
presas brasileiras. A companhia presta serviços 
para grandes bancos, seguradoras, empresas 
de cartões de crédito, indústrias de manufatura, 
concessionárias de serviços públicos e varejo.

Caged aponta Pinda como líder
na geração de empregos em abril

O Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), órgão da Secretaria Estadual de 
Emprego e Relações do Trabalho, apontou Pinda-
monhangaba como líder na geração de empregos 
no mês de abril. 

Neste mês a taxa foi de 1,22% e no ano o mu-
nicípio é o segundo que mais gerou empregos. O 
mercado absorveu 1.281 trabalhadores, sendo 413 
em indústrias, 310 serviços e 289 no comércio.

Em comparação com as cidades da região Pin-
damonhangaba teve um saldo de 406 empregos, 
divididos na indústria de transformação, construção 

civil, comércio, serviços, administração pública 
e agropecuária. No ano o saldo é de 721 com 
variação de 2,18%.

O prefeito João Ribeiro frisa que o número de 
empregos, com carteira assinada, aumentou em 
todos os setores econômicos e isto aconteceu 
devido a expansão de muitas empresas e também 
chegada de novos empreendimentos, pois a cidade 
possui uma política de incentivo à instalação e 
ampliação das empresas.

Divulgação: Assessoria Prefeitura Pinda
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Sediada em São José dos Cam-
pos, a administradora de cartões 
de loja DMCard anunciou na APAS 
a parceria exclusiva no Brasil com 
a canadense Push Science, líder 
mundial em aplicativos de smartpho-
ne voltados para o relacionamento 
entre lojistas e seus consumidores.

As empresas anunciaram tam-
bém o lançamento do primeiro 
aplicativo de loja do Brasil gratuito 
para lojistas. “O lojista agora pode 
oferecer a seus consumidores um 
aplicativo próprio, que melhora a 
experiência de compra com infor-
mações e ofertas personalizadas, 
e fideliza o consumidor à loja, com 
zero custo para a loja”, explica Juan 
Agudo, diretor da DMCard.

Baixando o aplicativo, o con-
sumidor tem acesso a um pacote 
de funções exclusivas no mercado 
brasileiro, como receber notificações de ofertas exclu-
sivas da loja, informações do cartão, aviso de compra, 
fatura e fidelidade, escanear códigos de barras de 
produtos nas gôndolas e ler informações adicionais 
sobre os produtos, e também acesso à vídeos e com 
opiniões de outros clientes. Além disso, através de 
uma integração com o Facebook, o consumidor pode 
facilmente compartilhar sua experiência e consultar 
amigos sobre compras ou produtos, e enviar ao lojis-
ta feedback sobre produtos faltantes ou como a loja 
poderia melhorar.

O aplicativo terá também uma versão premium, 
onde o lojista deverá pagar uma pequena taxa mensal, 
com maiores recursos, como maior personalização, 

notificações segmentadas, gamificação e pagamento 
por celular.

Segundo a Anatel, o número de linhas celulares 
ativas no Brasil chegou no fim de março a 250,8 mi-
lhões e está crescendo 1,3% por mês, enquanto isso 
a internet móvel está crescendo quase 5% por mês: 
já são mais de 40 milhões de celulares com acesso 
à rede 3G. 

 “Estamos muito entusiasmados em ter a DMCard 
como nossa parceira no Brasil”, disse Ray Tabbara, 
CFO da Push Science. “Nossa solução alavanca a 
tecnologia de software como serviço, o que permite 
baixo custo, rapidez de implantação e zero risco para 
o varejo. Nossa solução vai equipar varejistas com o 
que existe de mais avançado em tecnologias de celular, 
redes sociais e fidelização, e vai dar a eles um grande 
diferencial nesta nova era de comércio assistido pelo 
celular”.

“Nossa missão é aumentar vendas de lojistas com 
crédito e relacionamento”, disse Juan Agudo, diretor 
da DMCard. “Hoje não basta mais vender; o varejo 
tem que envolver seus clientes, ajudá-los a ter uma 
melhor experiência e criar canais de comunicação 
interessantes com eles. Acreditamos que o celular terá 
um papel cada vez mais importante na experiência 
de varejo, e ficamos muito impressionados com as 
soluções da Push Science, que são muito simples e 
muito poderosas para fidelizar clientes e aumentar as 
vendas do varejo”.

Push Science é uma empresa baseada em Toronto, 
Canadá, especializada em soluções de mobile-com-
merce para varejistas. DMCard é uma processadora e 
administradora de cartões brasileira, sediada em são 
José dos Campos-SP, que ajuda mais de 3.000 lojistas 
a aumentarem suas vendas com soluções completas 
de cartão de loja, de crédito e relacionamento, com 
diferenciais como grande taxa de aprovação (58%) 

e grande aumento de ticket médio 
(140%). A empresa tem presença 
em todo o Brasil e já emitiu 1,2 mi-
lhões de cartões, com foco maior em 
supermercados e lojas de materiais 
de construção.  

Ferramenta exclusiva de CRM 
para Lojistas

Outra novidade lançada em feira 
pela administradora de cartões de 
loja DMCard foi a nova geração de 
ferramentas de CRM (Customer Re-
lationship Management, ou Gestão 
de Relacionamento de Clientes). 
“A grande vantagem de um cartão 
de loja é que ele dá informações 
valiosas para o lojista vender mais, 
informações que ele não teria se 
o cliente pagasse com cheque, 
dinheiro ou outros cartões”, explica 
Suellen Castro, Gerente de Marke-
ting da DMCard. “Nossas ferramen-

tas fazem que seja muito fácil o lojista transformar 
essas informações em mais vendas e lucros, e sem 
precisar comprar sistemas caros, pois são gratuitos 
para a loja”.

totem multi-função
 Ainda durante a APAS, a DMCard anunciou um 

novo modelo de totem multi-função. Ele permite aos 
clientes indicarem sua satisfação com o atendimento 
da loja e darem sugestões de melhoria. “Tivemos ca-
sos interessantes, como a de um cliente que informou 
que gostava muito da loja, mas detestava a música 
ambiente, que era clássica, e outro que reclamou do 
cheiro do açougue”, comenta Marcelo Jacinto, Gerente 
Comercial da DMCard.

“São comentários que o cliente nunca teria feito se 
não tivesse um canal para isso”. O terminal permite 
também ao cliente acessar dados de seu cartão de 
loja, como saldo e fatura, sem precisar pedir ajuda a 
algum funcionário da loja ou ligar para um call center. 
O Totem tem espaço para patrocinadores, permitindo 
que a loja não tenha nenhum custo com o tótem, ou 
que até ganhe dinheiro com ele, se os patrocinadores 
pagarem mais de R$300/mês, que é o custo total.

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz

Lançamento da DMCard foi anunciado na feira da APAS, que reuniu os grandes nomes do 
mercado atacadista e supermercados

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

Para empresas uniformes preços especiais

rua Dr. rubião júnior, 438 - Centro - Pinda/SP
tel.: (12) 3645-1258

Sediada em São José, DMCard anuncia parceria e
lança primeiro aplicativo de Iphone gratuito para lojistas



Confira na 
próxima 

edição outras 
dicas!

Na lavagem doméstica, até os mais experientes 
acabam cometendo erros que podem danificar 
uma peça para sempre, seja por causar manchas, 
encolhimento ou a degradação das fibras. Ricardo 
Monteiro, Gerente Operacional da Quality Lavan-
deria lista as dez falhas mais comuns e dá dicas de 
procedimentos para deixar as roupas em ordem. 
Confira alguma das dicas: 

1)      Não separar as roupas por cor – Co-
locar roupas claras com escuras e brancas com 
coloridas acaba 
provocando man-
chas. O correto 
é separá-las por 
cor, classificando-
as como brancas, 
claras, médias e 
escuras. Parece 
simples, mas é 
um procedimento 
que muitas pesso-
as não levam em 
conta na hora da 
lavagem.

2)      Fazer 
molho de um dia 
para outro – O molho deve ser de, no máximo, 60 
minutos. Isso porque o sabão possui um agente que 
segura a sujidade em cima da água para não voltar 
ao tecido. Esse agente, no entanto, tem um tempo 
de ação que vai se perdendo, deixando a sujidade 
voltar para o tecido. Assim, em vez de tirar a sujeira, 
estará só espalhando-a por todo o tecido.

3)      Colocar excesso de sabão na máquina – 
Muitas pessoas pensam que, quando um tecido está 
muito sujo, devem usar mais sabão. Isto é um erro: 
mais sabão não vai melhorar em nada, ao contrário, 
além de gastar mais, você corre o risco de a roupa 
manchar. Consulte o manual de sua máquina, pois 
cada aparelho possui um limite. O excesso do produ-
to só fará mais espuma, reduzindo a ação mecânica 
de limpeza e impedindo a máquina de remover todo 
o sabão que ficou retido no tecido, provocando a 
degradação precoce das fibras além de eventuais 
manchas. Quando o tecido estiver excessivamente 
sujo, o correto é fazer uma pré-lavagem - com sabão 
e água fria - para depois fazer a lavagem. Dessa 
maneira, ele ficará muito mais limpo e sem excesso 
de produto.

4)      Colocar a roupa para secar ao sol – Além 
de o sol queimar e degradar as fibras, também deixa 
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Felipe César reivindica
O vereador Felipe 

César – FC (PMDB) as-
sumiu uma cadeira na 
Câmara, durante a 16ª 
Sessão Ordinária, na 
vaga do vereador To-
ninho da Farmácia que 
esteve afastado devido 
a ter submetido a uma 
cirurgia. O vereador, 
com larga experiência 
legislativa, cobrou di-
versas reivindicações: 
parceria com a Sabesp para a implantação da rede de 
esgotos para os bairros Bonsucesso e Cruz Grande, 
passagem unificada no transporte coletivo urbano, 
implantação de Agrovilas na zona rural, informações 
sobre o rebaixamento da linha ferre e cobrança ao 
Governador do Estado, Geraldo Alckmin, sobre o anda-
mento da duplicação da avenida Manoel César Ribeiro 
e avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, bem como 
aumento de efetivo para a segurança pública.

Mesas e cadeiras nas calçadas
Entrou em vigor recentemente a Lei Complementar 

nº 281, de autoria do vereador Ary Kara Filho (PMDB), 
que permite aos estabelecimentos comerciais coloca-
rem mesas e cadeiras em frente a seus estabelecimen-
tos sem que, para isso, tenham que pedir permissão 
à Prefeitura. Até então era permitida a disposição de 
mesas e cadeiras apenas na área licenciada para o 
estabelecimento. A legislação em vigor ainda estabe-
lece outras regras, tais como deixar livre uma faixa de 
calçada superior a 1,5 m para trânsito de pedestres e 
a mesma distância entre estabelecimentos.

3ª Vara em Caçapava
Uma comitiva formada por representantes dos 

municípios de Caçapava e Jambeiro esteve, neste 
mês no Tribunal de Justiça de São Paulo em reunião 
com o presidente, desembargador Ivan Ricardo Garisio 
Sartori para reivindicar a instalação de uma terceira 
Vara de Justiça para a Comarca. Participaram os 
prefeitos e juízes das cidades, bem como o presidente 
da ACE (Associação Comercial e Empresarial), Mauro 
Odaguire. A Comarca tem hoje cerca de 17 mil proces-
sos e a vinda de um novo juiz vai agilizar o trâmite. O 
presidente do TJ sinalizou positivamente à proposta 
e a previsão é de que até o final do ano um novo juiz 
possa atuar em Caçapava.

Política na Região

Divulgação

Divulgação

Lançamento

Presidente da FIESP Paulo Skaf participou da inau-
guração do escritório político do PMDB, em Pinda com 
Paulo Sérgio Torino, pré-candidato do partido

Quality Lavanderia aponta erros mais
comuns em lavagem e conservação de roupas
Com franquias espalhadas por diversas cidades do Brasil, a Quality Lavandeira traz para essa edição 

do ValeEmpresarial dicas sobre lavagem e conservação de roupas. A rede tem mais de 80 lojas em 
todo o Brasil, sendo uma delas localizada em Pindamonhangaba.

o tecido endurecido e pode provocar encolhimento nas 
fibras naturais. O correto é secar à sombra, em local 
fresco e ventilado.

5)      torcer e colocar roupas de tricô pendura-
das no varal para secar – Roupas de tricô, quando 
torcidas, deformam e não devem ser penduradas para 
secar, já que o peso da peça molhada provoca sua 
deformação e estiramento. O correto é remover a água 
por compactação e, em seguida, utilizar uma toalha de 
banho bem felpuda para remover o excesso de umi-

dade. Depois, basta 
colocar a peça para 
secar sobre uma 
grade na horizontal, 
em local fresco e 
ventilado.

Sobre a Quality Lavanderia
Em 2006 nasceu a nova marca Quality Lavanderia, 

criada para unificar as já tradicionais marcas Quality 
Cleaners e Qualittà Lavanderia, presentes no mercado 
há mais de 10 anos. A Quality Lavanderia é o resulta-
do da experiência internacional da Quality Cleaners, 
aliada ao empreendedorismo da Qualittà Lavanderia 
no mercado brasileiro.

A Quality com mais de 300 lojas no mundo, já é 
uma das maiores do setor no Brasil, adquirindo maior 
domínio do mercado e se firmando como a mais 
inovadora. É pioneira na implantação dos serviços de 
delivery e limpezas especiais.

Oferece lavagem de roupas a seco e a água, tra-
tamento de couro e serviços diferenciados de limpeza 
em tênis, calçados, tapetes, cortinas, roupa de cama 
e tecidos especiais. Fazem parte do grupo as marcas 
Prima Clean (lavanderia) e Linha & Bainha (costura 
expressa, customização de roupas e bordado).

Em Pindamonhangaba, a Quality está localizada 
à Rua Dr Rubião Junior, 438, centro e atende pelo 
telefone (12) 3645-1258. A empresa oferece servi-
ços qualificados de lavagem de uniformes para as 
empresas. Consulte sem compromisso os preços e a 
qualidade da empresa.
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Empresas & Empresários

treinamento em Academia
A Academia OXY em Pindamonhangaba realiza 

o II Encontro de Treinamento em Academia com os 
ex-professores da Holmes Place, uma das maiores 
Academia da Europa, Alex Roseguini e Manuela Bra-
zão. A carga horária é de 8 horas e o curso acontece 
nos dias 26 e 27 de maio na própria Academia, locali-
zada à Rua Monteiro César, 175. Outras informações: 
3522-1080.

tIM investe na
revitalização de pontos 

Em uma iniciativa inédita no Estado, a TIM 
promoveu a entrega do projeto de revitalização de 
pontos comerciais do bairro Residencial Dom Pedro 
II, localizado na Zona Sul de São José dos Campos 
Conhecido como “Quadrado Azu”, a iniciativa pretende 
levar melhorias ao local, além de reforçar a marca da 
operadora na região, estratégica para a atuação da 
companhia em São Paulo.

Com a adesão de mais de 30 pontos comerciais, 
o “Quadrado Azul” promoveu, durante o mês de maio, 
serviços de pintura e recuperação das fachadas de 
estabelecimentos que funcionavam ou passarão a fun-
cionar também como ponto de venda de recargas e de 
TIMChips do plano pré-pago Infinity.  Recentemente, a 
empresa promoveu uma convenção com os funcioná-
rios da região para comemorar a recém-conquistada 
liderança do mercado regional no Vale do Paraíba.  
Em fevereiro, a TIM atingiu pela primeira vez a marca 
de 1 milhão de clientes na região do Vale do Paraíba. 
A empresa foi a primeira e permanece como a única, 
até o momento, a atingir tal marca.

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Analista Contabil Pleno
Analista de RH
Coordenador de Qualidade
Analista de Produto Jr.
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Gerente de Compras/Logistica 
Gerente de Qualidade - 
Supervisor de  Engenharia
Líder Mecânico
Comprador
Especialista em Processos de Fundição
Engenheiro de  Manutenção
Consultor Interno de RH com inglês fluente
Estagiário de Engenharia Mecânica
Estagiaria de Administração

Se cadastre www.w-lima.com
e seja um cliente Angela W Lima.
Não aceitamos CVs por e-mail,

somente cadastro pelo site

PENSOU EM APOIO À rECOLOCAçãO! 
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SPT comemora 14 anos fazendo
Sondagem de Solos e Ensaios e
Inspeção de Solos, Concretos e Asfaltos

Associação Comercial de Ubatuba
comemorou 40 anos com baile

A Associação Comercial de Ubatuba promoveu 
neste mês um baile festivo em comemoração aos 40 
anos da entidade. O evento foi realizado no Restau-
rante Rei do Peixe II, na Praia Grande.

Com a participação de mais de 200 pessoas, o 
baile contou com a música e a animação da ban-
da “Gostoso Veneno”, embalando os casais com 
canções de Elton John, Adele, Whitney Houston, e 
muito mais. 

A diretoria da ACIU não mediu esforços para 
proporcionar aos seus associados uma noite muito 
especial e agradável.

O presidente da ACIU, Ahmad Khalil Barakat 

disse que é gratificante para eles da diretoria ver que 
superaram as expectativas de todos que foram ao 
baile.  “O baile foi mais um evento de sucesso feito 
pela ACIU. Não foi uma surpresa o número de pessoas, 
isso mostra que o trabalho, a capacidade, a seriedade 
e o dinamismo da diretoria têm dado resultados. Agra-
decemos os parabéns e ficamos muito contentes ao 
ver o empresário feliz, e comemorando com a gente 
os 40 anos da Associação Comercial de Ubatuba. O 
que nos gratifica é ver nossos associados satisfeitos. 
Com a pequena contribuição que o empresário faz 
sendo associado, ele pode constatar o que estamos 
fazendo por ele”, concluiu Ahmad.

A empresa SPT (Sondagem e 
Pesquisas Tecnológicas) comemo-
ra neste mês de maio 14 anos de 
existência.

A empresa é especializada em 
realizar sondagem de solo para os 
clientes perfurando o solo conforme 
norma NBR 6484 de modo a achar 
a profundidade compactada do 
solo, de modo que as obras civis, 
seja prédios ou residências, sejam 
construídas com as fundações 
seguras, evitando possíveis pro-
blemas futuros como rachaduras, 
trincas e possível desmoronamento 
dos mesmos. Este ensaio permite também conhecer 
o perfil do solo a medida que a perfuração avança no 
solo. Amostras destes solos são coletadas e mantidas 
na empresa para possível verificação posterior.

 A SPT também realiza analise de solos para veri-
ficar a qualidade e compactação dos mesmos antes 
de iniciar as obras e também durante as atividades de 
terraplanagem. Todos estes ensaios são normalizados 
pela ABNT e os ensaios podem ser feitos no local da 
obra ou no laboratório. O laboratório da empresa tem 
recursos para fazer ensaios de compactação, gra-
nulometria, plasticidade, liquidez dos solos e outros 
requeridos pelos clientes.

Outro ensaio de grande importância e de alta 
procura são os ensaios em concretos, que são feitas 

durante as fases de construção das 
obras para verificar a qualidade do 
concreto antes da sua aplicação. 
São realizados ensaios na obra 
antes de descarregar concretos 
fornecidos pelas empresas prepa-
radoras de concreto e também são 
feitos moldes de concretos para 
depois realizar ensaios no labo-
ratório para verificar a resistência 
dos concretos.

Os clientes da SPT são as em-
preiteiras e construtoras, além de 
alguns clientes físicos e com este 
setor de construção civil aquecido 

a demanda pelos serviços da SPT esta cada vez 
aumentando.

Segundo Rodrigo Rios de Souza, um dos dire-
tores da empresa, com este aumento da demanda 
de serviços da SPT e também com surgimento de 
novos concorrentes no mercado, é importante para 
a empresa melhorar a qualidade dos serviços e no 
prazo de atendimento. Para obter um diferencial da 
SPT com relação a seus concorrentes a empresa esta 
trabalhando para obter a certificação da ISO 9001, 
inédita para este ramo de atividade, para padronizar 
e agilizar os processos.

A SPT esta localizada na Rua Mario Guimarães Ferri, 
331, Jardim Santa Inês II, São José dos Campos (SP) e 
atende pelos telefones 3929-4424 ou 3929-9019.

Rodrigo Rios, diretor da empresa

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Localizada em São José, SPT prepara-se para inédita certificação da qualidade
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O certificado foi recebido 
pela diretoria da unidade no 
dia 15 de maio de 2002, após 
minuciosa auditoria na unida-
de, realizado em 2001, quando 
a instituição recomendou a 
certificação da fábrica. O re-
conhecimento foi anunciado 
em evento que contou com 
plantio simbólico de uma muda 
de pau-brasil, e que reuniu 
colaboradores e autoridades. 
Desde então, a fábrica já pas-
sou por dez novas auditorias, 
sendo três de recertificação e 
sete de manutenção.

Desde a sua construção, 
entre 1973 e 1976, a fábrica 
de Taubaté atua dentro das 
normas ambientais, amplian-
do continuamente a eficiência de suas operações. 
Todo o esgoto sanitário e industrial é tratado em 
sua Estação de Tratamento de Efluentes desde 
o início das atividades da unidade. Além disso, a 
Volkswagen ainda implantou em 2003 um Sistema 
de Reciclagem de Água que permite atualmente 
o reaproveitamento de 32% da água do processo 
industrial, além de operar desde 2002 um sistema 
de pós-queima - que elimina os solventes com cheiro 
de tinta do processo de pintura.

Segundo o engenheiro Jorge Cam-
pos, representante administrativo da 
ISO 14.001 na fábrica, a Volkswagen 
mantém em sua Política Ambiental 
a meta de reduzir continuamente o 
impacto ambiental de seus produtos e 
suas operações. “O comprometimento 
dos colaboradores com as metas da 
empresa em prol da eficiência ambien-
tal dentro de nossos processos são os 
diferenciais para os bons resultados”, 
explica.

Na última década, a fábrica reduziu 
cerca de 50% o consumo de água por 
veículo produzido graças a ações no 
processo produtivo e ao sistema de 
reciclagem implantado em 2003 e que 

desde então já economizou 2,7 bilhões de litros de 
água – quantidade suficiente para abastecer uma 
cidade de 530 mil habitantes por um mês, como 
Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso.

Gestão de resíduos
Além da água, no mesmo período, a fábrica da 

Volkswagen em Taubaté avançou na gestão de 
resíduos reduzindo em 60% os resíduos indus-
triais destinados a aterros, como por exemplo, a 

borra de tinta proveniente 
do processo de Pintura, que 
é 100% destinada a siste-
mas de reciclagem. A borra 
é comercializada à empresas 
que reutilizam o material na 
produção de uma nova tinta 
ou à industrias de cimento que 
fazem o co-processamento. 
Ambos os processos são 
periodicamente auditados por 
especialistas da Volkswagen 
e licenciados pelos órgãos 
públicos de controle ambien-
tal. Após o processamento do 
resíduo, as empresas emitem 
o Certificado de Destinação de 
Resíduos à Volkswagen.

SGA
Para Jorge Campos, o pró-

ximo passo da fábrica é buscar um empenho ainda 
maior em um contínuo aperfeiçoamento do Sistema 
de Gestão Ambiental e na redução de seus impac-
tos. “A nova Unidade de Pintura é um forte exemplo 
disso. Projetada com a mais avançada tecnologia 
ambiental, a instalação usará tinta à base de água, 
equipamentos e processos de alto rendimento e 
baixo consumo energético”, diz o engenheiro.

Áreas Verdes
A fábrica vem atuando também no 

programa de ampliação de áreas verdes 
com o plantio de mais de 15 mil mudas 
de árvores de espécies nativas nas 
áreas externas da unidade nos últimos 
5 anos – com o objetivo de promover 
maior área arborizada contribuindo para 
a redução de um problema global como 
o efeito estufa e com o microclima da 
região. 

Além de Taubaté, todas as demais 
fábricas da Volkswagen do Brasil – São 
Bernardo do Campo, São Carlos e São 
José dos Pinhais – têm sistemas de 
gestão ambiental em pleno funciona-
mento e são certificadas de acordo com 
a ISO 14001.

Taubaté Shopping sedia 7º Salão do Imóvel da ACIST
O sucesso de público dos anos anteriores traz 

novamente ao estacionamento do Taubaté Shopping 
o Salão do Imóvel da ACIST (Associação das Constru-
toras, Imobiliárias e Serviços Correlatos de Taubaté), 
um dos maiores eventos do gênero na região, que 
chega a sua 7ª edição.

A feira acontece até o dia 27 de maio, próximo 
a portaria F, entre a Renner e o Divino Fogão e a 
expectativa dos organizadores é que cerca de 40 mil 
pessoas passem pelo local durante os quatro dias. 

“Em 2011 tivemos mais de trinta mil pessoas circu-
lando pelos estandes e este ano, com as novidades 
de financiamentos e planos do governo, acreditamos 
num aumento de público de pelo menos 20%”, conta 
Gustavo Guarnieri, presidente da ACIST.

Durante a feira serão ofertados mais de três mil 
imóveis em 56 estandes de imobiliárias, construtoras 
e empresas de serviços. Entre os expositores estarão 
representantes da Caixa Econômica Federal, que farão 
plantão no local para tirar dúvidas, e fetuar simulações, 

potenciais de compra e até abertura de processos de 
financiamento.

Outro grande atrativo desta edição do Salão são 
os seminários que acontecerão nos dias 24 e 25 de 
maio, às 10h, no auditório da Band Vale. O primeiro 
será com Júlio Cesar Volpi Sierra, superintendente da 
Caixa Econômica Federal, e o segundo, com Denerval 
Carvalho Melo, diretor regional do CRECI. 

O horário de funcionamento será de quinta a sába-
do, das 10h às 22h e domingo das 13h às 20h.

Destaque Industrial

Linha de produção da Volks em Taubaté, empresa que prioriza o meio ambiente

Fábrica da Volkswagen em Taubaté
comemora 10 anos de Certificação Ambiental

A Volkswagen do Brasil celebra neste mês de maio uma década de certificação ambiental ISO 14001 na fábrica de Taubaté (SP)
- a primeira unidade produtora de veículos da empresa no Brasil a receber a certificação pela DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Manage-

mentsystemen), que é a Associação Alemã para Certificação de Sistemas de Gestão.

Página 06 Vale Empresarial

Crescimento Profissional

Um perfume fica por anos 
na memória do cliente...

O Marketing Olfativo tem o objetivo de conquistar, 
consolidar e aumentar a simpatia pela empresa ou pelo 
produto. Isso acontece porque, quanto os clientes ins-
piram um perfume, as moléculas afetam o lado direito 
do cérebro, responsável pelas emoções. 

Um estudo feito em 1999 revelou que o ser humano 
é capaz de lembrar 35% dos odores que sentem, 5% 
do que veem, 2% do que ouvem e 1% daquilo que 
tocam. Além disso, a memória pode reter até 10.000 
aromas, ao passo que reconhece apenas 200 cores.

O Boticário inovou, lançando o primeiro cartão de 
crédito perfumado do mundo. Ao passar o cartão na 
maquininha ou esfregá-lo com as mãos, o atrito libera 
um odor com cheiro de rosas e jasmim, algo que, para 
a maioria das mulheres, só vem aumentar a sensação 
de bem-estar após as compras. 

A Samsung desenvolveu uma essência à base de 
melão, para borrifar em suas lojas. O cheiro passa uma 
ideia de inovação e sofisticação e com isso os clientes 
passaram a ficar mais de 30% do tempo interagindo 
com os produtos. 

Pesquisas mundiais apontam um retorno de 20% a 
mais nas vendas dos produtos. No Brasil acredita-se 
que este percentual possa chegar até a 40% devido 
ao perfil do consumidor brasileiro e por ser ainda uma 
ação inédita, ou seja, uma empresa que tenha aroma 
próprio vende mais do que outra que não possui ne-
nhuma fragrância específica.

Pena que, 83% dos investimentos publicitários se 
concentram em mensagens que procuram seduzir os 
olhos e os ouvidos, deixando de conquistar os demais 
sentidos.

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 extra-
ordinária”, CD “O Líder 
Influenciador” e o DVD 
“Campeão de Vendas”. 
Contatos: www.mene-
gatti.srv.br - menegatti@
menegatti.srv.br

Divulgação

Feirantes do Mercado Municipal
apostam na cobertura do espaço em 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou neste 
mês uma reunião com os feirantes. O objetivo da ação 
foi explicar os trabalhos que serão desenvolvidos 
para a cobertura da Praça Liberdade. A previsão de 
conclusão das obras é de quatro meses. Diversos 
feirantes participaram do encontro e as expectativas 
de melhoria são grandes.

Na ocasião o prefeito João Ribeiro, o secretário de 
Obras Ricardo Amadei, o secretário de Governo Arthur 
Ferreira dos Santos, o secretário de Planejamento 
Paulo Amadei, entre outros profissionais da prefeitura 
informaram as etapas da cobertura da feira. 

A Prefeitura, juntamente com a Câmara de Verea-
dores e feirantes, decidiu o local que estes trabalha-
dores serão deslocados durante o período das obras. 
Eles ficarão nas proximidades do mercado municipal. 
O prefeito João Ribeiro agradeceu a compreensão dos 
feirantes e destaca que as reuniões são essenciais 
para que todos entrem em acordo e ninguém fique 
prejudicado. 

“Agradeço a Prefeitura, em nome de todos os 
vereadores, pelo reconhecimento da necessidade de 
fazer estas melhorias para contribuir com o trabalho 
destes feirantes”, disse o presidente da Câmara de 
Vereadores, Ricardo Piorino.

José Roberto Eugênio,feirante há mais de 15 
anos, comenta que se tudo ocorrer no prazo certo 
será ótimo,porque o projeto é muito bacana. Roberto 
Nagahashi há 12 anos é feirante no local e afirma 
que a nova cobertura é uma grande melhoria, porque 
atualmente os feirantes passam por dificuldades.

Ivan Roque Louzada, representante dos feirantes, 
destacou que as reuniões foram muito importantes 
para encontrar as melhores soluções. Segundo ele, 
deslocar-se para as proximidades do mercado foi a me-
lhor solução encontrada, porque se fossem para outro 
lugar poderia prejudicar as vendas em até 70%.

Técnicos da prefeitura foram até as ruas próximas 
ao mercado municipal para fazer a medição das áreas 
que poderão ser utilizadas, temporariamente, pelos 
feirantes.

Divulgação

Divulgação

Vereador denuncia abandono do Mercadão em Taubaté
Já em Taubaté, o vereador Rodrigo Luis Silva 

“Digão” (PSDB)-foto, lembrou a promessa de campa-
nha do prefeito Roberto Peixoto sobre a reforma do 
Mercado Municipal. Segundo ele, o Mercadão é con-
siderado um dos pontos turísticos 
da cidade, mas está abandonado 
pelo poder público. 

“Recentemente, saiu na impren-
sa que Taubaté congela a reforma 
no Mercadão, e é engraçado porque 
no período eleitoral o prefeito esteve 
lá apontando as melhorias que faria 
se ganhasse a eleição. Ganhou, 
mas infelizmente o pessoal está 
abandonado, e a reforma foi aban-
donada”, disse.

Para o vereador, a reforma no Mercadão poderia 
beneficiar e enriquecer cada vez mais o turismo da 
região. “Enquanto São José dos Campos cria um es-
paço próprio para os camelôs, em Taubaté é isso que 

estamos vendo. Essa é a resposta 
do poder público aos feirantes que 
fazem história no Mercado Munici-
pal”, asseverou.

“A gente tem muito respeito por 
todos os feirantes que fazem com 
que o município cresça e se desen-
volva, mas a gente percebe que não 
há nenhuma vontade e não tem 
nenhum respeito pela população 
taubateana.”

Autoridades e feirantes debatem cobertura do espaço

Diversos feirantes do Mercado Municipal participaram do encontro e aguardam o início das obras
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De olho na qualidade, Sany do Brasil conquista
selo ISO 9001 

Prestes a inaugurar sua unidade em Jacareí (SP), 
a Sany do Brasil comemora a conquista da certificação 
conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2008 para o 
escopo de “Importação, montagem e venda de equi-
pamentos de escavação, elevação, concreto e peças 
de reposição”. A filial brasileira do Grupo Sany prova 
mais uma vez o compromisso com a qualidade e com 
o país na melhoria contínua de seus processos.  

Auditada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a 
Sany mobilizou todos os seus times nesta empreitada. 
Os trabalhos tiveram início em agosto de 2011 e foram 
finalizados em abril de 2012. Para manter o padrão, 
a empresa receberá auditorias periódicas do órgão 
certificador para avaliar se o nível da qualidade está 
sendo mantido.

Segundo o gerente de qualidade da Sany do Brasil, 
Rogério Sousa, a ISO 9001 abre as portas de novos 
mercados para a empresa. “Com o selo, a Sany é 
reconhecida em qualquer mercado que quiser entrar. 
A certificação mostra que a organização tem o que há 
de mais moderno em gestão de qualidade”, analisa o 
gerente, que ainda declara que a política de qualidade 
reflete a filosofia da companha ‘A qualidade transforma 
o mundo’. “A certificação solidifica essa cultura. Nós 
não mudamos por causa da ISO e sim a ISO veio soli-

dificar a experiência 
da Sany. Buscar a 
certificação é o in-
dicador desse com-
promisso”, explica 
Rogério.

A ISO 9001 é 
uma certif icação 
internacional, fo-
cada na gestão de 
qualidade que as-
segura um sistema 
confiável de con-
trole das etapas de 
desenvolvimento, 

elaboração e entrega do produto provido de um trata-
mento formalizado. 

Por que ter certificação ISO é importante?
A certificação conforme a norma ABNT NBR ISO 

9001: 2008 assegura a gestão da qualidade, atua 
diretamente no controle dos processos e minimiza os 
riscos de falta de padronização entre os produtos. O 
selo reflete o empenho das empresas em aprimorar 
continuamente seus processos relacionados à eficiên-
cia e qualidade com o objetivo de agregar valor aos 
negócios de seus clientes. 

A norma mostra a preocupação constante da 
organização em monitorar e melhorar sempre seus 
produtos e serviços com o contínuo desenvolvimento 
de novos produtos e modernos processos de fabrica-
ção, assim como a qualificação e capacitação de seus 
colaboradores. 

Grupo Sany
Fundado em 1989 em Changsha, na China, o Gru-

po Sany dedica-se à produção de máquinas pesadas, 
tendo como principais produtos as máquinas de cons-
trução civil, pavimentação, escavação, reach stacker, 
guindastes, máquinas portuárias e de mineração. Há 
20 anos, o Grupo Sany tem conquistado progresso e 
sucesso com políticas agressivas como a de dedicar 

5% de seu faturamento anual em pesquisa e desen-
volvimento de novas tecnologias. 

Em 2011, a companhia contabilizou um faturamento 
superior a R$ 21 bilhões. Além disso, a Sany Heavy 
Industry (uma das subsidiárias do Grupo) foi classifi-
cada na FT Global 500 pela primeira vez e ficou em 
431º lugar, com valor de mercado de 21, 584 bilhões 
de dólares. Outra conquista nesse mesmo ano, foi o 
destaque no ranking da revista Forbes, entre as 100 
empresas mais inovadoras do mundo. Atualmente, a 
Sany emprega aproximadamente 70 mil colaboradores 
em mais de 150 países.

Sobre a Sany do Brasil
No Brasil, a trajetória do Grupo Sany pode ser di-

vidida em quatro etapas. A primeira, de 2007 a 2009, 
quando atuava como importador de equipamentos. O 
segundo momento marcou a consolidação do Grupo 
no país, com o anúncio de investimentos da ordem 
de US$ 200 milhões, em 2010. A terceira etapa teve 
início em janeiro de 2011, com a operação no regime 
de CKD (Completely Knock-Down) para montagem 
de escavadeiras e guindastes, em uma área de com 
cerca de 50 mil m². A próxima etapa começa em 
2013, quando o Grupo Sany iniciará a fabricação de 
equipamentos no País em um terreno de 568 mil m² 
adquirido em Jacareí (SP).

A estrutura da Sany está concentrada no interior 
de São Paulo, na região de São José dos Campos. O 
setor de pós-vendas conta com uma capacitada equi-
pe técnica, que dá todo o suporte à rede de dealers 
autorizados. Graças a sua localização estratégica, 
os distribuidores Sany estão prontos para oferecer 
produtos e serviços de pós-vendas nos quatro cantos 
do país.

A Sany Brasil conta com aproximadamente 
350 colaboradores, mais de 85% deles brasileiros, 
que trabalham em sintonia com os planos de cresci-
mento da companhia no país, em ritmo acelerado para 
acompanhar as necessidades do mercado nacional e 
internacional.

Nova unidade da empresa deverá anunciar atividades em Jacareí a partir de 2013

Pólo Ambiental conquista licença de operação definitiva em São José
A empresa Pólo Saneamento Ambiental, de São 

José dos Campos, recebeu a Licença de Operação 
(LO) definitiva em abril deste ano, habilitando-a para 
o tratamento de toda a linha de efluentes industriais 
orgânicos e inorgânicos, completando mais uma etapa 
de seu processo de licenciamento.

A Pólo tem passado por avaliações da CETESB, 
com frequentes vistorias nos equipamentos da esta-
ção e avaliação da qualidade da água tratada, a qual 
é lançada no meio ambiente pela estação. O Diretor 
Institucional da Pólo Ambiental, Moacyr de Azevedo 
Silva Filho, explica que nessas análises são verifica-
das as características físico químicas dos efluentes 
(líquidos) visando o atendimento à legislação ambiental 
de lançamento. “A Pólo Ambiental faz o controle diário 
da qualidade e características de todos os efluentes 
que chegam para tratamento, tanto na descarga em 
nossa base de recebimento como os efluentes tratados 
lançados no corpo receptor (rio). 

A licença concedida pela CETESB é válida até 
abril de 2017.

Sobre a empresa
A Pólo Saneamento Ambiental é uma empresa de 

São José dos Campos especializada no tratamento 
de efluentes industriais e domésticos, remediação de 
áreas contaminadas e consultoria nas áreas de meio 
ambiente e qualidade.  A Pólo dispõe de infraestrutura 
com profissio-
nais capaci-
tados, labora-
tório próprio 
e uma ETE 
Multipropósito 
(Estação de 
Tratamento de 
Esgoto) apta 
a atender as 
n e c e s s i d a -
des de seus 
clientes desde 
o tratamento 
dos efluentes 
d o m é s t i c o s 
sanitários (fos-
sas, caixas de 
gordura e sa-

nitário químico) até o efluentes industrias mais com-
plexos como emulsões oleosas, galvânicos, águas 
contaminadas com metais pesados entre outras.

Estação de tratamento da Pólo Ambiental conquistou licença de operação definitiva
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O jornal ValeEmpresarial estreia nessa 
edição comemorativa de seu terceiro 
aniversário esse novo espaço dedica-
do a reflexões e esclarecimentos de 
dúvidas de nossos leitores sobre colo-
cação profissional. Envie sua dúvida e 
participe.

Gostaria de elaborar uma carta de apre-
sentação. Seria possível informar sobre 
como devo proceder e me ajudar fornecen-
do algum modelo de carta e me instruindo o que devo colocar nessa carta?

Não se usa mais carta de apresentação. As selecionadoras geralmente não 
as leem; hoje o resumo de qualificações do CV substitui a carta de apresentação, 
ele deve ser um pequeno resumo do que se sabe fazer, com no máximo dois 
parágrafos e dez linhas.

Exemplo:
Vasta experiência na área de Controladoria, com ênfase em Planejamento 

Estratégico, Orçamentos e Custos. Ampla visão de processos e busca contínua de 
ganhos operacionais e financeiros através de alianças estratégicas com as áreas 
de negócios. Especialista em elaboração de orçamentos e cenários. Atuação na 
área de Controles Internos, desenvolvendo e implantando normas e procedimentos 
ligados à área Administrativa, Financeira e Controladoria.

Sólidos conhecimentos em Diagnóstico Empresarial e Implantação do Plane-
jamento Estratégico, gestão de saneamento financeiro, utilizando modelagens 
informatizadas de tomada de decisão. Expertise para utilização dos recursos finan-
ceiros e capital humano objetivando e assegurando a competitividade, excelência 
e valor da organização.

Mas se você realmente deseja elaborá-la deve incluir:
“Quem eu sou, minha formação, meus conhecimento e experiencia e qual o 

meu objetivo.”
Tudo de forma prática e objetiva.

Veja o exemplo:
“Ângela W. Lima, 42 anos, casada, inglês avançado, residente em Taubaté, 

disponibilidade para viagens e mudanças, é Gestora Administrativa em Agencia 
de Recolocação, possui experiência Sênior no Mercado de Recursos Humanos, 
atuação em Mapeamento e Prospecção de empresas nos mais diversos segmentos 
e portes, Gestão de Recolocação, Condução de processos seletivos, avaliação e 
desenvolvimento de potenciais.

Possui formação na área de Recursos Humanos, Pós Graduando em Gestão 
de Pessoas, atua em Recursos Humanos de forma empreendedora desde 1986, é 
Headhunter há 11 anos. É especialista em Networking Corporativo e Promotora de 
eventos. Mapeia necessidades, organiza, promove e realiza cursos livres voltados 
para área de Gestão de Pessoas.

É especialista em Networking Corporativo, administra Redes Sociais on line, 
com mais de 5 mil membros, possui um mailing com mais de 40 mil cadastros. Atua 
em diversos Grupo de Recursos Humanos no Vale do Paraíba, grupos presencias 
e on line. É Conselheira no Grupo de Estudosde Recursos Humanos, Somos RH 
(Taubaté), participa do Grupo Rhede (Pindamonhangaba),participou dos Grupos 
COBERTIVAP e CESVAP, pertence ao NJE -Núcleo de Jovens Empreendedores 
do CIESP-Taubaté, faz parte do Conselho Deliberativo da ONG IA3 de Pindamo-
nhangaba.

È a idealizadora e promotora de eventos, tais como o “Pro-Vale Homenagem 
Profissionais do Vale” que homenageia profissionais do Vale do Paraíba que se 
destaquem como Profissional e como Ser Humano, hoje o maior evento nesta 
categoria na região, e do CONGREVAP Congresso Valeparaibano de Gestão de 
Pessoas, realiza mensalmente o NBC, Networking Business Coffee, uma Rodada 
de Networking e Negócios, com o objetivo de reunir empresários, consultores, 
gestores e empreendedores.

Desta forma, coloca-se a disposição para entrevistas,
Att.
Nome, e-mail e telefone e linkedin.”
O importante é que a redação seja rápida, objetiva e que prenda a atenção do 

leitor, pois geralmente uma Carta de Apresentação é chata e totalmente substituível 
por um CV bem elaborado ou por um perfil no linkedin.

3645-2300

Pergunte para Angela W. Lima
Divulgação

Anuncie no ValeEmpresarial.

contato@valeempresarial.com.br

Uma nova geração de mé-
dicos lotou o auditório da sede 
da APM Taubaté na última 
terça-feira, 02. A Casa do Mé-
dico foi o local escolhido para 
a entrega das carteiras a 35 
profissionais recém-formados 
em medicina em universidades 
em Taubaté, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. 

A solenidade teve a presen-
ça do presidente da entidade, 
Dr. Flávio Salgado, que ressal-
tou a chegada dos novos profis-
sionais ao mercado de trabalho 
e falou sobre a importância do 
associativismo na medicina. 
“Nós estamos de braços abertos para recebê-los. A APM é um local para trocarmos 
experiências e debatermos temas relevantes para nossa profissão, além de ser um 
espaço para desfrutar momentos de descontração em nossas atividades sociais”, 
disse em seu discurso.

O delegado superintendente do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo, Dr. Álvaro de Faria Pereira, falou aos jovens profissionais sobre o CRM. 
“Muitos de vocês saem da faculdade sem saber ao certo a importância do Conselho. 
Nosso objetivo é atuar junto à ética profissional médica e para isso contamos com 
a colaboração de todos vocês”. 

Segundo dados do Conselho Federal de Medicina se formam cerca de 16 mil 
médicos por ano, em 180 escolas médicas espalhadas pelo país.

Dr. Flávio Salgado 
(ao centro), 

presidente da APM 
Taubaté, com os 

colegas médicos e 
delegados do CRM, 

Dr. André Luis 
Ferreira Santos 
(esquerda) e Dr. 
Álvaro de Faria 
Pereira (direita)

Mayra Salles/ Maia Comunicação

Dr. Alvaro de Faria Pereira, delegado 
superintendente do CRM, também participou

do evento de entrega do registro médicos
aos novos profissionais

Mayra Salles/ Maia Comunicação

CRM entregou registro
profissional a novos
médicos na APM Taubaté
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Registros oficiais das entidades contabilizam que o Vale do Paraíba conta 
atualmente com mais de 8.700 indústrias, um crescimento de 44% nos últimos 
cinco anos. 

Segundo o IBGE, o PIB produzido por essas indústrias ultrapassa R$ 20 milhões, 
106% maior que a média nacional. Além disso, nossa região é responsável por 
17% do total de exportações do estado de São Paulo. 

É nesse cenário tão rico que estão inseridos milhares de colaboradores que 
ajudam a movimentar a economia regional. 

Por isso, nessa edição especial, o jornal ValeEmpresarial quer valorizar as indús-
trias e seus colaboradores, dessa forma nosso veículo cumpre a sua missão, que é 
também incentivar o crescimento econômico e social da nossa região, mostrando 
para a comunidade a importância desse setor para o desenvolvimento de todos, 
destacando seus números, sua expansão e suas boas ações.

A indústria no Vale do Paraíba
Divulgação
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25 de Maio – Dia da Indústria
A história, a importância e as ações da indústria brasileira

A indústria é definida como um espaço de produção. Embora o termo seja usado amplamente na sociedade em diversas situações como:
indústria agrícola, indústria do turismo, indústria do crime, indústria da fome, indústria cultural... enfim todos os termos referem-se à produção de algo. 

Mas neste dia 25 de maio, a indústria a qual nos referimos é a indústria manufatora, que modifica os produtos naturais através de trabalho manufatureiro 
ou mecânico; a indústria de base, aquelas que servem de base a outras indústrias, fornecendo matéria-prima e máquinas, a indústria de ponta,

responsáveis pela montagem final de um conjunto de peças provenientes de outras indústrias ou também a indústria extrativa, com a produção voltada 
para a extração de produtos da terra ou do mar, ou seja, a indústria mineral ou vegetal.

A indústria no Brasil
A antiga economia feudal, 

que durante séculos esteve 
nas mãos da nobreza, foi 
suplantada pela economia 
mercantilista - exercida pela 
burguesia -, baseada no co-
mércio e na exploração de 
colônias. 

Em meados do século 
XVII, a Inglaterra dominava o 
comércio mundial e o tráfego 
de mercadorias existente en-
tre as colônias. Esse poderio 
econômico, aliado às grandes 
reservas de carvão encontra-
das em seu território, criou 
o ambiente favorável para a 
Revolução Industrial. 

Além disso, a burguesia 
iniciou um processo de ocupa-
ção das terras dos campone-
ses, que foi denominado “cercamento” fato que gerou 
êxodo rural e acúmulo de mão-de-obra nas cidades. 
As terras, por sua vez, foram ocupadas por rebanhos 
de ovelhas, que forneciam lã para a recente indústria 
têxtil. Assim, o cenário econômico, antes predominan-
temente agrário, passou a ser urbano e industrial. 

Esse processo beneficiou sobremaneira a Ingla-
terra, que tinha à sua disposição um imenso mercado 
externo, principalmente nas colônias da África e da 
América, para as quais poderia escoar sua produção. 
Como moeda de troca, recebia o ouro e as riquezas 
obtidas de seus “clientes”, entre eles Portugal, que 
explorava a colônia do Brasil. 

O início dessas atividades industriais foi uma 
combinação de fatores econômicos, políticos e cien-
tíficos. Assim, esse ambiente era complementado pelo 
desenvolvimento tecnológico que o mundo alcançava. 
Inventos e avanços - como a produção de ferro com 
carvão de coque, a máquina a vapor, a fiandeira mecâ-
nica e o tear mecânico - causaram uma revolução na 
produção de bens. O advento da indústria deu-se com 
a mecanização e automação dos antigos processos 
de manufatura. 

No Brasil, a instalação 
das indústrias teve grande 
incentivo com a decadência 
da economia cafeeira. Com 
a queda do preço do café 
no mercado internacional, 
muitos cafeicultores faliram, 
e seus ex-empregados ruma-
ram às cidades. Essa mão-
de-obra excedente passou 
a ser utilizada nas indústrias 
que começavam a ser insta-
ladas no Brasil, onde a antiga 
sociedade agrária começou 
também a ser substituída 
pela sociedade industrial. 

Somente na década de 
90, que o Brasil começou a 
adotar uma política de com-
petitividade. A produção de 
petróleo, por exemplo, pra-
ticamente triplicou em 1994, 

impulsionada pela crise de petróleo da década de 70. 
Também na década de 90 a indústria automotiva foi 
modernizada e cresceu significativamente. Entre 1990 
e 1997, o Brasil passou a ocupar oitavo lugar na clas-
sificação mundial de produção de automóveis - antes 
era o décimo colocado.

A indústria aeronáuticade-
morou para ‘decolar’ no Brasil. 
Somente há pouco mais de 
20 anos é que a produção de 
aeronaves brasileira ganhou 
força, mas valeu a pena: hoje, a 
Embraer, sediada em São José 
dos Campos é a quarta maior 
empresa produtora de jatos 
regionais do mundo; a indústria 
aeronáutica brasileira é a sexta 
maior do mundo.

A indústria de informática, 
principalmente de hardware, 
não pára de crescer, gerando 
grandes receitas para o país e 
diminuindo a necessidade de 

importações. Os estados de São Paulo e do Amazonas 
são os principais representantes. O primeiro é respon-
sável pela maior parte da tecnologia de informação de 
que dispomos no Brasil.

Ações socioambientais das Indústrias
Durante muito tempo, creditou-se às indústrias a 

culpa pela poluição ao meio ambiente. Atualmente 
sabemos que esse percentual de culpa é tão pequeno 
e vem se reduzindo cada vez mais. Prova disso, é as 
constantes notícias que o jornal ValeEmpresarial pro-
duz em suas edições sobre ações socioambientais das 
empresas da região que geram consideráveis ganhos 
financeiros e ambientais.

Investimentos em estações de tratamento de água, 
programas para redução de energia e mais recente-
mente noticiamos o grande esforço que as empresas, 
incentivadas pelas entidades classistas como FIESP 
e CIESP, vem adotando para implantação de racio-
nalização do uso de matérias-primas, água e energia 
e também reduzir o impacto ambiental causado pela 
emissão de gases e resíduos. Tratam-se do programa 
Produção Mais Limpa, com informação (através de 
seminários, workshops, periódicos), treinamento e 
capacitação de profissionais e prestação de serviços 
para implementação de técnicas de produção mais 
limpa nos processos produtivos.

Este é apenas um exemplo do que pode ser feito em 
uma indústria para colaborar com o meio ambiente.

Vista aérea da empresa Basf de Guaratinguetá

Divulgação


