Empresa JSL
apresenta projeto para
implantação em Taubaté
PÁGINA 05

Senac Guaratinguetá
recebe curso Técnico em
Guia de Turismo em agosto

TIVIT arrecada mais de
três mil peças para o
Fundo Social de São José

PÁGINA 06

PÁGINA 10

Vale do Paraíba, Julho de 2012

Feissecre espera mais
de 10 mil visitantes
em São José

Lucas Lacaz Ruiz

Ano III - nº 45

INTERVALE quer discutir
soluções e tecnologia para
o Vale do Paraíba em 2013
Lucas Lacaz Ruiz

A Feissecre - Feira de Tecnologia Industrial
- realiza sua 15ª edição entre os dias 24 e 27
de julho, em São José. A expectativa de público é de 10 mil pessoas, um crescimento de
10% em relação ao ano passado, atingindo um
público qualificado, inclusive de outros municípios do Estado.
PÁGINA 04

Associação Comercial
de Guará empossou
presidente reeleita
A presidente reeleita Márcia Molina e a diretoria executiva e conselho consultivo da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá para
o biênio 2012-2014,foram empossados recentemente no Salão Social da entidade. A solenidade
contou com a presença do prefeito de
Guaratinguetá, Junior Filippo, do vice-prefeito Miguel
Sampaio, e diversas autovidades.
PÁGINA 11
Lucas Lacaz Ruiz

Com o objetivo de discutir soluções e tecnologia
para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, será realizado em
2013 a Intervale. O evento será uma feira que será
realizada no Parque Tecnológico de São José dos
Campos com a organização de Mastran Business
Fairs, empresa de consultoria, planejamento e pro-

moção de Feiras de negócios e Congressos, em
parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba – Codivap.
Nesta edição confira a entrevista com o principal
executivo da empresa, Marco Antonio
Mastrandonakis, que traz mais detalhes do evento.
PÁGINA 16

ABIMAQ reuniu empresários e políticos em
interesse da indústria do Vale do Paraíba
Com o propósito de discutir com as indústrias da região do Vale do Paraíba os pleitos do
setor, a ABIMAQ, realizou, no Novotel, em São
José dos Campos, o “Encontro Empresarial do
Vale”, um despacho executivo onde o presi-

dente da entidade Luiz Aubert Neto (foto ao
lado), abordou as perspectivas para a Indústria
Brasileira em 2012/13 e o Plano Brasil Maior.
PÁGINA 09
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Regras de ouro para administrar
o tempo e viver melhor
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8. Administre a energia, não o
esforço. Faça pausas estratégicas
de apenas 30 segundos a cada
meia hora, e pausas essenciais
de dois a cinco minutos no meio
da manhã e à tarde para aumentar sua energia e concentração.
9. Não espere pelo mundo perfeito. O tempo certo para agir é
agora. Não de qualquer jeito, não
com mediocridade, mas com o
máximo empenho possível. Amanhã, como diriam os espanhóis,
é sempre o dia mais ocupado da semana.
10. Ouça sua intuição. Fique atento aos “sinais” por mais sutis que sejam. Isso não significa necessariamente seguir à risca a intuição
para tomar decisões, porém jamais ignorá-la.
11. Coloque VOCÊ em sua agenda. Determine um dia por semana, e apenas uma hora
nesse dia, que será reservada a você e mais
ninguém. Desligue telefones, feche a porta da
sala, não receba ninguém - apenas a si próprio. Dê atenção e oportunidade à pessoa mais
importante de sua vida: você mesmo!
12. Tenha uma agenda de 10 segundos. Em
que pesem todos os planos, com os pés firmes no chão e os olhos no firmamento, a vida
está acontecendo aqui e agora. Por isso, sua
agenda deve contemplar somente os próximos
dez segundos. Talvez breves, talvez distantes,
talvez intermináveis e, talvez, inatingíveis dez
segundos.
13. Faça de seu trabalho um meio de diversão. Este é um aviso essencial àquelas pessoas que, ao entardecer do domingo, têm uma
sensação de angústia diante do início de mais
uma semana de trabalho que se avizinha. Procure cultivar um trabalho digno e prazeroso, que
seja fonte de alegria e não de infelicidade.
14. Evite as saudades vazias. Saudades dos
lugares que não visitou, das viagens que não
fez, dos pratos que não provou, dos abraços
que não acolheu, dos beijos que não deu ou
recebeu. Lembranças imaginárias do que poderia ter sido, mas não foi. Para evitá-las, prefira pecar por excesso do que por omissão.
15. Aproveite o momento! Por fim, viva sua
vida de forma extraordinária, com intensidade.
Não se trata de aproveitar o dia como se fosse
o último e, desta forma, fazê-lo de maneira irresponsável, mas de elevar a qualidade de
cada momento, proporcionando a si e oferecendo aos demais o que você tem de melhor.
Tal qual a letra da banda Eagles, que prefacia este texto, alguns dançam para lembrar, outros,
para esquecer. Em qual grupo você está?
Divulgação

○

○

Algumas dicas práticas para
melhor gerenciar o tempo e elevar a qualidade de vida.
1. Seja sempre pontual. Autênticos líderes não deixam ninguém esperando para um compromisso agendado. É preferível
chegar 30 minutos mais cedo
que apenas cinco minutos atrasado.
2. Espere 24 horas para reagir. Procure não reagir antes de
24 horas. Entre um dia e outro,
com uma noite de descanso no meio, o que se
mostrou um problema irresoluto surgirá não menor, mas com dimensões reduzidas à sua realidade.
3. Ninguém está contra você. Por compreender que a natureza humana é legitimamente
individualista e egoísta, aprendi que raramente
as pessoas estão contra mim, pois estão apenas a favor delas próprias. Esta percepção é
suficiente para evitar conflitos desnecessários
e eleger as batalhas que valem a pena ser travadas.
4. Exceção não é regra. Refeições feitas em
fast food ou em frente ao computador, noites
em claro ou maldormidas, dias sem comparecer à academia, certa desatenção para com os
familiares. Tudo isso, embora indesejável e não
recomendável, pode ser tolerado quando acontece de maneira pontual, por curtos períodos
de tempo. Mas é inadmissível que se torne regra.
5. Administre a transição do ambiente profissional para o familiar. Situações de conflito
começam ou se intensificam nos primeiros minutos após o regresso ao lar. Por isso, ao chegar em casa, estabeleça uma zona intermediária de até 15 minutos, período no qual deverá
apenas cumprimentar carinhosamente seus familiares com no máximo 25 palavras. Procure
desacelerar. Tome um banho, troque suas roupas, beba algo. O diálogo que seguirá será
mais ameno, gentil e profícuo.
6. Gerencie a concentração, não apenas o
tempo. Estabeleça uma hora por dia sem interrupções para você e neste intervalo trabalhe
concentradamente em três objetivos específicos. Faça as tarefas mais desagradáveis logo
no início do dia, quando sua energia, concentração e disposição são superiores.
7. Evite o duplo manuseio. Ocorre quando
você recebe as correspondências do dia, faz
uma triagem, inicia a leitura de uma carta ou email e decide interrompê-la para continuar depois. A regra é começar e terminar!
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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.
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A grande imprensa noticiou recentemente as
medidas aprovadas pela Câmara dos Deputados que
tirou da gaveta importantes medidas de estímulo à
economia. Redução de impostos sobre a folha de
pagamento para vários setores e o Plano Brasil Maior, que o governo considera fundamental para
reaquecer a economia nesse momento de crise são
dois exemplos disso. Diversas entidades do setor
como a Confederação Nacional da Indústria comemoraram a aprovação. É inegável que essas medidas
buscam reduzir os custos de produção do Brasil e dar
maiores condições de competitividade para os nossos produtos enfrentrarem a concorrência, principalmente os produtos asiáticos.
Todos são unânimes em reconhecer isso pois a
medida aprovada reduz o custo da folha de pagamento para 15 setores e dá prioridade a produtos
nacionais nas compras do governo.
A Medida Provisória 563/12, que faz parte do Plano Brasil Maior de estímulo à economia e concede
isenção tributária a produtos, estabelece regimes fiscais diferenciados e desonera a folha de pagamentos de alguns setores. A proposta segue agora para
votação no Senado.
O texto aprovado amplia o rol de setores beneficiados pela MP original com a isenção da contribuição
em folha em troca do pagamento de um percentual
sobre a renda bruta. O texto original inclui os setores
de hotéis, móveis, autopeças, naval, aéreo, empresas
de call center e de projetos de circuitos integrados
(chips). Para as corporações desses ramos, a mudança começa em 1º de agosto. Já os setores acrescentados pelo relator serão beneficiados a partir do primeiro
dia do quarto mês após a publicação da futura lei ou a
partir de 1º de janeiro de 2013. Nesse caso, estão as
empresas de transporte de carga e de passageiros
(rodoviário, marítimo e aéreo), os fabricantes de brinquedos (bonecos, triciclos, trens elétricos, musicais),
os fornecedores de pedras (granitos e mármores), e
parte do agronegócio (carnes, soja, milho).
As alíquotas de 1% ou de 2% incidirão sobre toda
a receita bruta conseguida com as atividades relacionadas a esses produtos, independentemente de
sua classificação contábil. Setores que antes da MP
pagavam alíquotas de 2,5% e de 1,5% contarão também com a redução dos percentuais (vestuário, têxtil, tecnologia da informação, por exemplo).
É inegável que a MP desonera alguns segmentos da indústria, porém está longe da tão sonhada
Reforma Tributária prometida pelos governos há anos.
Esse sim seria o remédio com dose certa para acelerar a produtividade e a economia brasileira.
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Reforma Tributária a conta gotas
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Editorial

○
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(*) Tom Coelho é educador, conferencista e escritor com artigos publicados em 17 países.
É autor de “Somos Maus Amantes - Reflexões sobare 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. Visite:www.tomcoelho.com.
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Crédito no Comércio

Inadimplência acumula aumento em Taubaté
Segundo a Associação Comercial e Indust r i a l d e Ta u b a t é – A C I T, a v a r i a ç ã o d a
inadimplência durante os seis primeiros meses
de 2012 acumulou um aumento total de 3,15%
em Taubaté, é o que aponta a evolução de registros no Sistema Central de Proteção ao Crédito – SCPC.
De acordo com os relatórios do SCPC, o resultado do mês de junho foi o grande responsável pelo panorama semestral, com um au-

mento de 5,88%. Esse foi o maior aumento nos
seis primeiros meses do ano. Em contrapartida,
o mês de maio apresentou uma redução
equiparável da inadimplência, que caiu 5,09%.
Segundo a empresária Sandra Teixeira, pres i d e n t e d a A C I T, a p e s a r d o a u m e n t o d a
inadimplência no semestre, o resultado não é
preocupante. “A inadimplência tem aumentado
devido ao crescimento na oferta de crédito e
políticas de incentivo ao consumo, como a re-

dução de tributos, que são importantes para
manter a economia aquecida. Entretanto, a oscilação entre meses de alta e de queda sugere que os consumidores estão conscientes, se
preocupando em pagar as dívidas que estão
fazendo”, explica a presidente da instituição.
Até o final de junho, o sistema do SCPC de
Taubaté registrava 43.036 pessoas com crédito negativado, um aumento de 1.318 registros
no semestre.
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Feissecre acontece com mais
de 200 estandes e espera receber
mais de 10 mil visitantes em São José
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Tecnologia e Desenvolvimento
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Lucas Lacaz Ruiz

A
mou a empreFeissecre sária Angela
Feira
de
Xavier Grou,
Tecnologia Incoordenadora
dustrial - realiexecutiva da
za sua 15ª
Assecre e da
edição entre
15ª Feissecre.
os dias 24 e
Em sua 15ª
27 de julho de
edição,
a
2012 das 15h
Feissecre reàs 21h, em
gistra um cresSão José dos
cimento susCampos. A
tentado. Em
expectativa
1998, ano em
de público é
que foi realizaEstandes da empresas são atrações na feira de tecnologia em São José
de 10 mil pessoas, um crescimento de 10% em re- da a primeira edição, o evento contou com 22
lação ao ano passado, atingindo um público qualifi- estandes apenas com expositores de São José dos
cado, inclusive de outros municípios do Estado.
Campos. De 2006, ano em que passou a ser realizaO evento tem como objetivo incrementar o po- da no Núcleo do Parque Tecnológico, a 2012, o nútencial tecnológico das indústrias do Vale do Paraíba mero de expositores cresceu mais de 70%.
e consequentemente ampliar a capacitação da mão
A Feissecre acontece no Núcleo do Parque
de obra especializada na região. A expectativa está Tecnológico, no km 138 da pista SP-RJ da via Dutra
baseada na apresentação, durante a Feira, dos mais em São José dos Campos. A entrada é gratuita e o
recentes lançamentos de equipamentos para os di- credenciamento antecipado pode ser realizado pelo
versos segmentos da indústria nos setores site www.feissecre.com.br, ou na própria recepção
aeroespacial, automotivo, automação, informática, do evento.
ferramentaria industrial, logística, serviços para indúsO evento tem apoio da Prefeitura de São José
tria, entre outros.
dos Campos, Sebrae, ACI, Ciesp e Parque
Segundo a organização da Feira, a consolida- Tecnológico.
Lucas Lacaz Ruiz
ção da Feissecre como um evento de foco específico atrai, além de empresas de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, expositores de outros
Estados do país.
Este ano o evento contará com 220 estandes que
vão desde pequenas, médias e grandes empresas
do segmento industrial, até incubadoras
tecnológicas.
“Com esta reunião de vários segmentos da cadeia produtiva nosso objetivo é mostrar as atuais
necessidades do mercado e apontar o caminho para
que os expositores façam um intercâmbio para
otimizar seu potencial econômico e humano”, afirEdições anteriores receberam bom público
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ACEG realiza Campanha de
Dia dos Pais com sorteio de tablets

Para
empr
e
unifo sas
rmes
preço
espe s
ciais

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O Dia dos Pais é a quarta data mais importante para o comércio e, em 2011, as compras
para esse dia cresceram 8,8%. O faturamento
das lojas virtuais chegou a 675 milhões de reais, uma alta de 25% sobre o ano anterior, de

*Limpeza de roupa a seco *Limpeza de roupa a
água *Tratamento e remoção de manchas
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O Boulevard Depot, de São José dos Campos, está promovendo uma liquidação com
descontos irresistíveis. Todas as lojas e marcas vendidas no espaço estão com até 60%
de desconto. Além de peças da Stroke e da
Bobstore, na multimarcas Depot a cliente também encontra as marcas Oskeln, John John,
Bobô, Daslu, Costume, entre outras. O
Boulevard Depot fica na Av. Rio Branco, 434,
Jd. Esplanada. Telefone: 12. 3942.2256.
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Boulevard realiza liquidação
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A Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá realiza no próximo dia 31, terçafeira, às 19h, a palestra gratuita “Atendimento e
Vendas” com Edluce Silva – Especialista em
Marketing. Inscrições: (12) 3128.2208 –
3128.2217 – com Gabrielle ou Gisele. A palestra será realizada no Salão de Eventos da entidade, à rua 9 de julho, 127 centro.
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Atendimento e Vendas
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Jacareí sediou recentemente o 1º Fórum de
Oportunidades de Negócios – Cenários e Tendências, na sede da Incubadora de Empresas,
localizada no Condomínio Empresarial
Indusvale. O evento reuniu empresários da região, proporcionando a aproximação das empresas já instaladas no município com as indústrias recém-chegadas. No período da manhã, houve apresentação das empresas denominadas âncoras, como a Sany, Teknia, Armco
e Chery. No período da tarde, consultores do
SEBRAE ministraram cinco palestras, com temas como inovação, mercado, exportação e
licitações governamentais. O encerramento ficou a cargo de um ‘talk-show’, com representantes da Sany, Ativia, CIESP, Chery e Prefeitura Municipal. A Jornada de Negócios atendeu
aproximadamente 100 empresas, sendo que
80% são associadas ao CIESP.
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Fórum de Negócios em Jacareí
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A Unimed-SJC conquistou, pelo sétimo ano consecutivo, o ‘Selo de Responsabilidade Social’, uma
iniciativa da Unimed Brasil que visa reconhecer as
boas práticas das afiliadas em todo o país, nas áreas de responsabilidade social e ambiental. O prêmio se deu face às ações, programas e ações de
incentivo à cultura, inclusão digital e capacitação profissional, além de programas de reciclagem e
conscientização ambiental. Também como parte dos
projetos sociais, a Unimed-SJC realiza, internamente, campanhas beneficentes, como arrecadação de
livros, brinquedos, agasalhos, cobertores e doação
de sangue. Além disso, o NAIS (Núcleo de Atenção
Integral à Saúde), unidade especializada em medicina preventiva da cooperativa, realiza um ciclo de
palestras para a população ao longo de todo o ano.
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Unimed-SJC recebe prêmio
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Empresas & Empresários

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

acordo com o e-bit (www.ebit.com.br), site de
informações sobre comércio eletrônico.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo
jornal Bom Dia, os lojistas de todo país estão
confiantes no aumento de vendas para esta
data.
Diante isso, a partir do dia 1º de julho, a
ACEG iniciou mais uma campanha promocional
de Dia dos Pais com o título: Seu Pai
Conectado. Os lojistas que aderirem a Campanha irão distribuir 60 mil cupons para os consumidores concorrerem a dois tablets Samsung.
A campanha acontecerá até o dia 17 de
agosto e o sorteio será no dia 18, ao meio-dia,
na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.

○
○
○

Divulgação

Página 05

Novos Investimentos

Empresa JSL apresenta projeto
de empreendimento à Câmara para
pleitear aprovação de área
Divulgação
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caminhões e veículos
de passeio. O investimento previsto é de
R$ 280 milhões, e a
expectativa é de geração de 450 empregos
diretos e 1.800 indiretos.
“Taubaté é uma cidade que está crescendo muito, tem
Vereadores e representantes da empresa JLS assistem à apresentação de projeto em Taubaté grande indústrias que
são nossas clientes e
Representantes da empresa JSL apresentaram está localizada em uma região estratégica. Vemos a
aos vereadores de Taubaté o projeto de um empre- oportunidade de expandirmos a nossa rede de presendimento que deverá ser implantado no bairro tação de serviços logísticos”, afirmou o diretor de
Piracangaguá, no entroncamento entre as rodovias Desenvolvimento de Novos Negócios, Fábio Velloso.
O presidente da Câmara ressaltou a responsabiCarvalho Pinto e Dutra. A reunião foi realizada pela
Comissão de Justiça da Câmara Municipal, presidi- lidade dos parlamentares na votação da doação do
da por Chico Saad (PMDB), e contou com a partici- terreno. “É uma área muito valorizada”, frisou. Para
pação do presidente da Casa, Luizinho da Farmácia Chico Saad, o comparecimento de representantes
da empresa na Casa para esclarecimentos sobre a
(PR), e do vereador Noilton Ramos (PSD).
O projeto define a construção de um centro de proposta proporcionou transparência no processo.
Projeto do Executivo que prevê doação de
armazenagem e distribuição de mercadorias, um
centro de manutenção de caminhões, um truck center, 773.426, 74 m² à empresa recebeu parecer favorápara acolhida de caminhoneiros, com restaurante, vel da Comissão de Justiça e segue para análise
pousada e comércio, além de concessionárias de das comissões de Obras e de Finanças.
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Pindamonhangaba assina convênio
do projeto “Geração de Renda”
Assessoria Prefeitura de Pinda
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Com data de entrega prevista para o final deste ano, o novo shopping de Taubaté, Via Vale,
que está sendo construído às margens da via
Dutra, no bairro do Piracangaguá, ainda aguarda a adequação das vias marginais que darão
acesso ao shopping. A obra ainda nem saiu do
papel - fase de aprovação do projeto.
Sob a responsabilidade da Prefeitura de
Taubaté, a obra não teve seu projeto aprovado
pela NovaDutra, concessionária que administra
a rodovia e que vai autorizar a obra. O projeto
está em Brasília na ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) para análise.

○

Acesso em Taubaté

○

○

○

Com o inicio das campanhas, começam a divulgação das primeiras pesquisas eleitorais.
Em São José, o IBOPE apontou a liderança do
petista Carlinhos de Almeida com folga em cima
do tucano Alexandre Blanco.
Os candidatos estão apostando na presença dos figurões de suas silgas para a conquista de votos.
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Pesquisa

○

○
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Pindamonhangaba já conta com uma nova
Vara de Justiça – Criminal. A inauguração ocorreu durante as comemorações dos 307 anos de
aniversário da cidade e a Vara está localizado
na rua Alcides Ramos Nogueira, 780, paralela à
SP-62(trecho Amador Bueno da Veiga).
O juiz de direito do novo ofício é o Doutor
Alexandre Levy Perrucci. A Vara conta com
20funcionários sendo: chefes de seção judiciária, agentes de administração ejudiciário, escreventes, agente operacional judiciário, agente de serviçojudiciário e oficiais de justiça.
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Pinda inaugurou Vara Criminal
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Os candidatos aos cargos municipais nessas eleições iniciaram suas ações e ofensivas
para a divulgação de suas candidatura. Em
Pindamonhangaba, recentemente, o PMDB juntamente com seus partidos coligados, realizaram um ato político que marcou a inauguração
do Comitê Feminino.
O candidato a prefeito Paulo Torino (PMDB),
esteve presente juntamente com sua esposa,
Ana Paula, e a candidata à vice-prefeita, Myriam
Alckmin.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Eleições 2012

○

○

Política na Região
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○

ValeEmpresarial

As cooperativas de reciclagem de
Kátia Villaça,coordenadora de
Pindamonhangaba, e seus cooperaprograma
social
de
dos, têm um excelente motivo para
Pindamonhangaba, conta que este
festejar.
A
Prefeitura
de
convênio é destinado para a comPindamonhangaba assinou o convêpra de equipamentos para as conio do projeto “Geração de Renda –
operativas de reciclagem e faciliReciclando Vidas”, do Fundo Social
tar otrabalho dos cooperados, porde Solidariedade do Estado de São
que com a prensa que será adquiPaulo. A assinatura ocorreu na sede
rida vai possibilitar o aumento da
do FSSESP e Pindamonhangaba foi
geração de renda.
representada pelo prefeito João Ri“Este convênio é algo muito importante para a cidade, porque
beiro.
além de aumentar a geração de
A presidente do Fundo Social de
renda das cooperativas de
Solidariedade de Pindamonhangaba,
reciclagem estes profissionais
Maria Angélica Ribeiro, acrescenta
estão contribuindo com o meio
que o FSS e a Prefeitura tem apoiaambiente e a população também
do todos os projetos desenvolvidos,
Assinatura
pode fazer a sua parte separando
como o “Vem Ser”, “Cerâmica” e “Lãs
convênio
os materiais recicláveis do lixo ore Linhas”. Ela avalia que este convêgânico”, enfatiza o prefeito João Ribeiro.
nio irá somar como trabalho das cooperativas.

ValeEmpresarial

O Senac São Paulo, uma das principais instituições formadoras de profissionais técnicos do país,
lança o Técnico em Guia de Turismo, para atender às
necessidades do mercado, com foco na prática e
no empreendedorismo. Com carga horária de um
ano e meio, o curso oferece 30 vagas por turma e
está disponível nas unidades Capital (Aclimação) e
Guaratinguetá. O pré-requisito para participar é estar
cursando, no mínimo, o terceiro ano do Ensino Médio.
A profissão de guia de turismo é regulamentada
pela Lei 8.623/93 e o cadastramento do profissional
junto ao Ministério do Turismo é obrigatório para atuação na área. Com o curso, o estudante conquistará
competências para se tornar um prestador de serviços que poderá atuar em agências de viagens e
operadoras turísticas. Dentre as atividades, o profissional estará habilitado para orientar e assistir grupos durante traslados, passeios e viagens, além de
informar aspectos socioculturais, históricos,
ambientais, geográficos em uma viagem.
Como diferenciais, o Senac São Paulo possui
parceria com a ONG Internacional Global Travel and
Turism Partnership (GTTP), que permitirá ao estudante

uma certificação adicional em procedimentos básicos do turismo internacional, reconhecida em 11 países. Além disso, no módulo de empreendedorismo,
o participante obtém conhecimentos de como liderar seu próprio negócio.
“O Senac São Paulo decidiu oferecer este curso
por conta do crescimento exponencial da atividade
no mundo todo. Essa expansão tem chamado a atenção de empreendedores, gestores públicos,
planejadores e de muitos indivíduos que buscam
qualificação para entrada no mercado de trabalho,
ou até mesmo para diversificar sua formação profissional.”, afirma Marcelo Dias Calado, coordenador da área
educacional de eventos do Senac São Paulo.
As inscrições devem ser efetuadas diretamente
na unidade de interesse do candidato, lembrando
que vagas são efetivadas por ordem de inscrição.
Outras informações podem ser encontradas no site
www.sp.senac.br/cursostecnicos.
Outras informações no Senac Guaratinguetá podem ser obtidas no endereço: Av. Dr. João Baptista
Rangel de Camargo, 50. O curso acontecerá de
20/8/2012 até 12/11/2013; 2ª a 6ª, no horário das
9h às 12h.
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Senac recebe curso Técnico em Guia
de Turismo em Guará, a partir de agosto

SENAI Pindamonhangaba oferecerá
cursos gratuitos do PRONATEC
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Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no desenvolvimento do potencial
humano e um expert em desempenho de alto
Divulgação
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

○

○

A credibilidade pessoal é tão importante que sua
personalidade, sua aparência e a opinião dos seus
clientes e ex-clientes, podem fazer ou destruir uma
venda. Uma deficiência em qualquer uma dessas três
áreas pode ser o bastante para você deixar de fechar um negócio.
1.Caráter: os clientes podem satisfazer o desejo
de comer doce com um chiclete dietético em um dia
e com um pote desorvete em outro. É exatamente a
mesma pessoa, mas, depende da situação,
secomporta de forma diferente. A necessidade de
cada cliente pode mudar a cadadia. Esse é um exemplo básico de mudança de necessidades, mas e
quando estamosna frente de um cliente que não leva
muito em conta os aspectos morais, qual aminha atitude referente a esses aspectos:
· Tomo decisões com base no que é certo ou
no que poderá “facilitar” a venda?
· Mudo minha personalidade, meu discurso ou
minhas atitudes de acordo com o gosto dos clientes
só para levar vantagem diante dos meus concorrentes?
O caráter de um vendedor é mais importante que
a sua competência, pois um lapso de competência
pode ser aceito, agora um lapso de caráter causa
problemas com extensas consequências. Tenha
sempre em mente que é melhor você perder a venda do que perder sua integridade.
2.Aparência: os clientes são muito visuais. Eles
procuram pistas na sua aparência para determinar o
quanto você é digno de confiança e competente e,
através do que veem, julgam a confiabilidade e a
capacidade do seu produto e da sua empresa. Uma
enorme parte, 95%, da primeira impressão que você
causa num cliente é proporcionada pelas roupas.
Isso acontece porque as roupas cobrem 95% do
corpo. A regra mais simples sobre o vestir-se bem é
que nada deve distrair o cliente do seu rosto, da sua
pessoa da sua conversa.
3.Opiniões: você já deve ter recebido de seus
clientes e-mails de agradecimento pelo esforço extra para atendê-lo; que estão satisfeitos com o produto e pelo excelente atendimento quando o produto esteve em manutenção. Tudo o que você disser
ao seu cliente faz parte da sua argumentação verbal.
Suas cartas e vídeos têm muito mais credibilidade
do que tudo o que você possa dizer, pois as pessoas acreditam mais no que veem do que no que ouvem. Eu tenho utilizado, em todas as propostas que
envio aos meus futuros clientes, uma lista de empresas onde já fiz palestra, gráficos de avaliação dos
eventos, feedbacks que recebo por e-mail e links
de vídeos com depoimentos. Nesses dois últimos
casos, faço questão de colocar nome e o cargo,pois
quanto maior o cargo, maior o respaldo.
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Construa a sua
Credibilidade...

Cursos Profissionalizantes

○

○

Crescimento Profissional

○
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A escola SENAI de Pindamonhangaba irá oferecer a partir do próximo mês, cursos de formação
continuada em diversas áreas atendendo ao
PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). O curso tem por objetivo
oferecer gratuitamente para estudantes da rede pública de ensino uma oportunidade de ter uma qualificação profissional de qualidade.
Ao todo, serão mais de 500 vagas distribuídas
em dez cursos, com duração média de três meses.
Além da bolsa de estudos, os alunos recebem lanche, transporte (um passe único de ônibus), material
didático e de consumo para a realização de atividades teóricas e práticas.
Os interessados devem ter 16 anos completos,
estar cursando o Ensino Médio em escolas da rede
pública e residir no município de Pindamonhangaba.
As matrículas estarão abertas a partir do dia 23
deste mês, e poDivulgação
dem ser feitas de
segunda a sextafeira no horário
das 9h00 às
17h00, na secretaria da unidade do
SENAI
de
Pindamonhangaba.
Vale ressaltar que
para a matrícula,
os estudantes
precisam apresentar uma declaração da escola
que comprove o
vínculo escolar,
além dos documentos pessoais

(RG e CPF) e o comprovante de endereço atualizado.
As aulas estão previstas para iniciarem no dia 13
de agosto, de segunda à sexta-feira, na própria sede
da instituição. As informações podem ser obtidas
pelo telefone 3642 6207 ou pessoalmente na instituição que se localiza na Avenida Abel Corrêa Guimarães, 971, Jardim Rezende.
CURSOS QUE SERÃO OFERECIDOS:
Traçador de Caldeiraria – 160h
Operador de Máquina de Usinagem
com CNC – 200 h
Auxiliar de Eletricista– 160h
Mecânico de Refrigeração e
Climatização Doméstica – 160h
Auxiliar de Pessoal – 160h
Auxiliar de Operações em Logística– 160h
Agente de Inspeção da Qualidade– 160h
Moldador de Plástico por Injeção– 160h
Assistente de Produção – 160h
Auxiliar Administrativo– 160h

ValeEmpresarial
Divulgação
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Centro em Debate

Comerciantes debatem mudanças
na região central em São José
Felipe Cury, presidente da ACI

A Associação Comercial de São José dos Campos (ACI), o Instituto de Pesquisa, Administração e
Planejamento (IPPLAN), o estúdio Óxua Soluções
Empresariais e a Caixa Econômica Federal realizaram um encontro com empresários e entidades para
discutir as atuais mudanças do Centro de São José
dos Campos e os benefícios, oferecidos para os
comerciantes e população, consolidando o plano
estratégico Centro Vivo.
Durante o encontro, os participantes conheceram
todas as ações previstas no plano Estratégico Centro Vivo, tiraram dúvidas sobre as mudanças que
estão acontecendo no Centro, além de entender qual
é o papel do comerciante nesse processo e os benefícios que estas ações trarão para o comércio e

para a população.
Durante o encontro foi debatido os novos calçadões ao lado do Mercado Municipal, a valorização
das fachadas, ampliação das calçadas, revitalização
das praças, novas iluminações e incentivos públicos e privados, dentre outros.
Com o objetivo de garantir a participação dos
comerciantes no processo de requalificação do Centro, a diretora geral do IPPLAN, Cynthia Gonçalo,
apresentou ações inclusas no Plano Estratégico
Centro Vivo que deverão aumentar a circulação no
local e beneficiar os comerciantes e frequentadores
da região.
O presidente da ACI, Felipe Cury, apresentou o
projeto Bela Fachada, que tem como objetivo
revitalizar as frentes das lojas do centro e estimular
as vendas do comércio com um layout mais atraente. Para a implantação deste projeto, a associação
contou com o suporte técnico dos arquitetos e urbanistas Fernando Fernandes e Fernando Breviglieri,
responsáveis pelo estúdio Óxua Soluções Empresariais. Eles ofereceram uma análise e diagnóstico

do estabelecimento, além de descontos especiais
na elaboração de projetos de iluminação e fachada
para associados da ACI.
A Caixa Econômica Federal, parceria nesta iniciativa, apresentou aos interessados as possibilidades de investimento dos comerciantes nessa mudança, com uma taxa de juros reduzida para esta
finalidade.
Café com Empresários discute crescimento
empresarial
Em parceria com o SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, realizou neste mês o ‘Café com Empresários’ para sócios, administradores e interessados. Desenvolvendo o tema: ‘Dicas para o Crescimento do Negócio’,
Gilson Inácio, consultor de qualidade do SEBRAE
formado em engenharia e publicidade e propaganda, sensibilizou o empresário a reconhecer quais
são as razões para que seu negócio esteja estagnado e sugeriu ferramentas para melhorar o desempenho como empreendedor, além de administrar melhor a sua vida.

Com novo nome e logo, ‘Colinas Shopping’ Comércio recebe
inicia processo de expansão e revitalização qualificação para
atendimento
em inglês
Dando início ao seu projeto de expansão previsto para este ano, o Shopping Colinas revitalizou seu
logo e passou a contar com um a nova denominação. Diversidade e inovação são características do
novo conceito em design do shopping que agora
passa a se chamar “Colinas Shopping”. A mudança
também representa a renovação arquitetônica do empreendimento.
O conceito da nova marca é ‘ponto de encontro’,
de público, classes sociais, produtos e serviços.
Para alinhar a imagem institucional do shopping com

o seu novo posicionamento, foi acrescentado à marca os atributos de inovação, visibilidade e impacto.
Sobre o logo

A fonte mais arredondada e com tipografia
‘amigável’ transmite a ideia de ponto de encontro que o shopping quer passar para os seus
consumidores e o uso de uma cor predominante, como o azul arroxeado representa seus
diferenciais: inusitado e chique. Já o elemento
lúdico, o ponto sobre o I, gera maior visibilidade.
Sobre o Colinas Shopping
O Colinas Shopping completou 15 anos no
mês de maio de 2012 confirmando sua vocação em ser um centro de compras diferenciado, com um mix de lojas que contempla algumas das principais grifes de moda do país. Com
135 lojas e uma praça de alimentação contendo marcas conceituadas da gastronomia nacional, o Colinas Shopping recebe mensalmente
cerca de 860 mil pessoas.
O Colinas Shopping 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 promove frequentemente ex posições, mostras, apresentações de teatro e dança em suas dependências.

A Associação Comercial e Industrial de São
José dos Campos, reconhecendo a importância do profissional manter-se atualizado e competitivo no mercado de trabalho, promoverá
no mês de julho, em parceria com as empresas Inglês 200 horas e Yázigi, um curso básico de inglês para funcionários e comerciantes de São José. A iniciativa objetiva qualificar a mão de obra joseense para as novas
necessidades do mercado e eventos esportivos que o Brasil sediará em 2014 e 2016.
Déborah Dantas, gerente da ACI, acredita
que o curso é ótimo para o comércio. “Independente do Brasil sediar os eventos esportivos de 2014 e 2016, São José dos Campos é
muito forte no turismo de negócios e sentimos
que o atendimento deixa a desejar, principalmente no inglês, não suprindo as necessidades do
consumidor e do turista”, afirmou Déborah.
A escola Inglês 200 horas oferecerá um
curso de 64 horas presenciais, com aulas três
vezes por semana, sendo que um desses
dias terá foco no atendimento. O investimento
é de 12 parcelas de R$188 para sócios e 12
parcelas de R$258 para não sócios. A escola
de inglês Yázigi oferecerá um curso de 35
horas presenciais e 15 horas on-line com o
investimento de 6 parcelas de R$186 para sócios e R$250 para não sócios. As aulas terão início em julho e os materiais didáticos já estão inclusos. Inscrições e informações pelo telefone 39044015 ou pelo email eventos@acisjc.com.br.
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CIESP Taubaté realiza terceira edição do Seminário
de Responsabilidade SócioAmbiental
Divulgação

Divulgação

O Seminário Empresarial de Responsabilidade SócioAmbiental chega à sua terceira edição em 2012. O SERES é um evento realizado
pelo CIESP Taubaté que busca trazer à região
debates sobre a sustentabilidade por meio de
cases e palestras ministrados por empresários.
O auditório do SESI Taubaté ficou cheio durante a terceira que contou com a participação
e recepção da Banda Marcial do Senai, apresentando um repertório especial para a abertura do SERES.
O grande diferencial do evento deste ano
foi o lançamento do prêmio que leva o nome
do Seminário. Um troféu com a logomarca do
SERES foi produzido exclusivamente para a
premiação, uma honraria concedida às empresas que apostam na sustentabilidade como um
de seus pilares. Entre as premiadas estão a
Santa Casa de Lorena, Taubaté Indústria Química, Maxion, além da Basf, Gerdau, Alstom e
Tenaris Confab, que participaram do evento

Público empresarial
acompanhou a terceira
edição do evento

Divulgação

Fábio Duarte, diretor do CIESP Taubaté

este ano.
Os temas escolhidos neste ano foram “Responsabilidade Social” e “Gestão
Ambiental”. Durante a manhã,
as empresas Basf, representada por Ivânia Palmeira, e
Gerdau, representada pela
Banda Marcial do Senai recepcionou os convidados
consultora de RH, Orlanda
Fernandes Gobira, apresentaram cases sobre trada por Rafael Vianna, diretor do programa
o primeiro tema.
Planeta Vanguarda, da TV Vanguarda, e pela
No período da tarde, o enfoque dado foi repórter Marcela Mesquita, também da TV Vansobre gestão ambiental, com cases das em- guarda, fechou a programação do evento.
presas Alstom e Confab. O engenheiro civil Antonio Carlos Padoan, da Alstom, falou sobre desenvolvimento sustentável e na sequência a
engenheira ambiental Ana Luisa Taschetto, da
Tenaris Confab, falou sobre o uso de um recurso precioso, a água.
Uma palestra sobre economia verde, minis-

ACIT aponta início da temporada de
liquidações de inverno em Taubaté

Grupo Nelise realiza
campanha Inverno
Consciente em
Caçapava

Divulgação

SINCOVAT

Segundo a empresária Sandra Teixeira, presidente da ACIT, os períodos de liquidação são
importantes para a manutenção do consumo e a
movimentação de dinheiro na cidade. “É comum que os consumidores mais assíduos realizem suas compras no
início das estações, ou
até antes, quando as novas coleções e tendências acabaram de chegar
ACIT aponta início da temporada de liquidações de inverno em Taubaté
nas lojas. Depois disso,
A Associação Comercial e Industrial de Taubaté os períodos de liquidações ajudam a manter o con(ACIT) lançou neste mês a temporada oficial de liqui- sumo, principalmente entre aqueles que esperam esdações de inverno. Nesse período, que se estende sas datas para comprar mais barato.”, aponta Sandra
até o início de setembro, as lojas associadas deve- Teixeira.
rão fortalecer as promoções a fim de ampliar o moviNo geral, as promoções dessa época do ano
mento no comércio até a chegada das novas cole- variam entre 20 e 50%, podendo, em alguns casos,
ções.
chegar a 70% ou mais.

Para aquecer os corações na estação mais fria
do ano, o Grupo Nellise, de Caçapava, promoveu
a campanha Inverno Consciente, com produção do
Solar Social. A ação reverteu parte da venda das
lojas Nellise para a compra de cestas básicas, que
foram doadas para o Instituto Conviver, que cuida
de crianças com necessidades especiais.
A entrega das 83 cestas básicas foi realizada
em junho e aconteceu de uma forma especial e
marcante para as crianças. Com muita música e artes, o grupo Madre Ecologia de Taubaté (formado
por jovens portadores de necessidades especiais), realizou um show onde passaram uma mensagem de inclusão social e meio ambiente através
de suas músicas.
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Mercado e Tecnologia

NOXT de São José realiza ação de lançamento do
Moovi em Campos do Jordão
Divulgação

com que a pessoa coloque sua própria
playlist para tocar.
O sistema de funcionamento do
Moovi é simples. Basta o usuário parear
com um iPhone, iPod, iPad, Tablet,
Smartphone ou Laptop que tenha o sistema de bluethooth e o dispositivo passa a reproduzir as músicas da playlist
destes aparelhos.
Moovi Auto - Quando instalado em
automóveis, além de oferecer ao motorista um som potente, o Moovi ajuda a
minimizar os riscos de furto, já que disAção da NOXT nas ruas do Capivari, em Campos do Jordão
pensa a instalação dos rádios convenA empresa NOXT, de São José dos Campos, está cionais, que ficam aparentes no painel do veículo.
em Campos do Jordão lançando o Moovi, um siste- Além disso, oferecem a comodidade e a segurança
ma de som potente que pode ser instalado no pai- de o motorista atender as chamadas de aparelhos
nel de um automóvel ou em casa, e que tem a fun- celulares utilizando comandos de voz.
ção de captar a música enviada por transmissores,
Moovi Home - Quando a tecnologia da Noxt é
amplificar o sinal e depois enviá-lo diretamente para utilizada como uma inteligente solução de automação
os alto-falantes.
residencial, o Moovi confere mais charme e sofistiEm todos os finais de semana da temporada de cação aos ambientes, uma vez que dispensa a utiliinverno, promoters apresentam o produto de forma zação de cabos conectores, que comprometem a
inusitada pelas ruas do Capivari. Com mochilas per- estética e a funcionalidade do espaço.
sonalizadas, equipadas com o Moovi, eles conviOs engenheiros Roberto Carvalho e Daniel
dam o público a experimentar o sistema, fazendo Kunzler, que criaram o Moovi, também desenvolve-

ram uma linha de acessórios para quem não dispõe
da tecnologia bluethooth em seus aparelhos. Alguns
exemplos são o Transmissor Moovi e o Transmissor
iMoovi, que permitem que dispositivos de áudio sem
bluethooth se comuniquem com o Moovi instalado
no carro ou na casa.
Mais informações no site www.noxt.com.br ou na
fanpage http://www.facebook.com/Noxt.Tecnologia
Serviço
A ação de lançamento do Moovi em Campos do
Jordão prossegue até o dia 29 de julho, às sextas e
sábados, das 14h às 22h, e domingos, das 11h às
18h no Stand da Band Vale, no Center Suíço - Av.
Macedo Soares, 457, Capivari .
Divulgação
Promoter da NOXT no Stand
apresentando o Moovi

ABIMAQ reúne empresários e políticos da região
em interesse da indústria do Vale do Paraíba
Divulgação

Divulgação

Mário Sarraf, em nome da Abimaq no Vale do Paraíba realiza explanação das necessidades do setor, em evento que contou com a presença do presidente Luiz Aubert Neto

Com o propósito de discutir com as indústrias da
região do Vale do Paraíba os pleitos do setor, a
ABIMAQ, realizou, no Novotel, em São José dos
Campos, o “Encontro Empresarial do Vale”, um despacho executivo onde o presidente da entidade Luiz
Aubert Neto, abordou as perspectivas para a Indústria Brasileira em 2012/13 e o Plano Brasil Maior.
O encontro, contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, entre empresários e diretores de indústrias de máquinas e equipamentos,
além de empresas que produzem componentes e
tecnologia para o setor.
Aproveitando a presença do Presidente da entidade em São José dos Campos, no mesmo dia, foi
oferecido um jantar à bancada política do Vale do
Paraíba, com o intuito de apresentar às autoridades

presentes os pleitos, os interesses da indústria e a
constante luta travada por um Brasil mais competitiDivulgação

Germano Rigotto, ex-governador do
Rio Grande do Sul, participou do evento

vo. Por meio de estudos bem fundamentados, Luiz
Aubert Neto afirmou que “o Brasil não é competitivo”.
“A falta de incentivo aos investimentos, o câmbio
atual, a taxa de juros mais alta do mundo, o Custo
Brasil, a alta carga tributária e a ineficiência em nossa infraestrutura impõem à indústria brasileira de transformação uma perda de competitividade. Isso pode
resultar na extinção de uma indústria que produz bens
de alto valor agregado e conteúdo tecnológico, responsável pela geração de milhões de empregos que
exigem qualificação e que, portanto, pagam melhores salários”, afirmou Aubert Neto.
Na ocasião o diretor regional da Abimaq no Vale
do Paraíba, entregou à bancada federal, estadual e
municipal os pleitos de interesse do setor na região.
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○

Os consultores do Serviço Central de Proteção
ao Crédito – SCPC – da Associação comercial e Industrial de Taubaté realizaram o curso “Análise de
Crédito: Como minimizar a Inadimplência”
O evento foi realizado no auditório da entidade e
na ocasião os empresários, empreendedores e administradores de empresa receberam informações
sobre ferramentas para análise de crédito e combate da inadimplência, com as novas consultas do
SCPC. O curso também apresentou a evolução do
sistema conforme a necessidade do mercado, além
de consultas demonstrativas aos participantes. O
treinamento foi gratuito para os associados e não sócios da ACIT.

○

O Núcleo de Decoração do Vale realizou no Espaço Da Vivere, em Campos do Jordão, a estreia
da 2ª Mostra Da Vivere 2012 que tem a assinatura
dos arquitetos santistas Fernanda Lins e Marcelo
Couto, com as renomadas empresas Kartell, de
design italiano, Kyowa tapeçarias e persianas da
Criativa. Cerca de cinquenta convidados, entre
designers, arquitetos e lojistas de São José, Taubaté
e Jacareí, tiveram o privilégio de uma noite de network
na badalada Campos do Jordão com degustação
de vinhos assinada pela importadora Decanter. A
noite ainda contou com a apresentação dos novos
parceiros do Núcleo: Italit – indústria de revestimentos, Valentina Decorações - Taubaté, Todeschini Caraguá, Astral Mármore - Taubaté e I-Stick – Adesivos Decorativos de São José dos Campos.

Sindicato dos Metalúrgicos empossou
nova diretoria e celebrou os 25 anos
Divulgação

○

A nova direintegrou o pritoria do Sindimeiro Conselho
cato dos MeFiscal da entitalúrgicos de
dade.
PindamonhanO sindicalista
gaba e Região
e candidato a
foi empossada
prefeito pelo PT
no início do
de
Pinda,
mês em ceriCarlinhos Casé,
mônia que tamesteve presenbém celebrou o
te e parabenianiversário de
zou os novos
25 anos de fundirigentes pelo
dação da entiengajamento no
dade.
movimento sinSindicato dos Metalúrgicos empossa nova diretoria
Em sua posdical, especiale celebra os 25 anos de fundação da entidade
se como novo
mente as mulhepresidente, Renato Marcondes de Oliveira, o res.
“Mamão”, agradeceu a todos que colaboraram
História - Antes de sua fundação, a entidaem sua jornada no movimento sindical. “Agra- de era subsede do Sindicato dos Metalúrgicos
deço especialmente o companheiro Jacaré, de Taubaté. A carta sindical, que registra a crique foi quem que me trouxe para o sindicato, ação de um sindicato, foi assinada em 1º de
lá em 1998, e também ao Romeu que fez um julho de 1987. Desde sua criação até hoje, o
bom mandato junto com o Vela e os demais sindicato sempre esteve filiado à CUT – Cencompanheiros que lutaram pela implantação tral Única dos Trabalhadores, que é a maior
dos Comitês Sindicais por Empresa. Sei que central sindical da América Latina.
a tarefa vai ser árdua, mas a confiança dos traPara celebrar o aniversário, uma exposição
balhadores nos dá força para continuar a bata- com mais de mil fotos e também documentos
lha.”
antigos foi organizada pelo Comitê Sindical dos
O fundador e primeiro presidente do sindi- Metalúrgicos Aposentados. A exposição conticato, José Monteiro, esteve presente e mos- nuará à mostra na sede do sindicato, que fica
trou-se emocionado com o convite. Também localizada à rua Sete de Setembro, 232/246,
compareceu José Maurílio Lemes da Silva, que centro de Pinda.
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Empresa e Solidariedade

TIVIT arrecada mais de três mil peças para
o Fundo Social de São José dos Campos
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Já em Lorena Mais uma etapa foi concluída para
a construção do shopping La Vida em Lorena. A aquisição de parte da área que será doada para a instalação do empreendimento foi concretizada com a
assinatura do contrato de compra neste mês. Segundo consta no contrato, a Prefeitura investirá R$ 2
milhões para a compra de 192 mil m² e a Fitout pagará R$ 500 mil para adquirir mais 48 mil m². O shopping
será construído às margens da rodovia Presidente
Dutra e tem a previsão de gerar 3500 empregos. O
total investido pelo grupo português será de R$ 260
milhões.
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Divulgação

○

Shopping avança em Lorena

○

○

○

Foi sancionada no início do mês a Lei Complementar nº 293, de autoria do prefeito, que expande a
área urbana do município para a região sul. Com a
lei, tornou-se zona urbana a área desde a rodovia
Carvalho Pinto até a estrada municipal Chico Alves,
englobando as estradas do Barreiro, Amácio
Mazzaropi,dos Remédios e Baraceia. A expansão
compreende também os bairros Sítio São Josée Sítio
São João.
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○

Expansão urbana em Taubaté

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

NDV na montanha
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ACIT apresenta instrumentos de
combate à inadimplência

○

Notas...

A TIVIT, empresa líder em serviços integrados de Tecnologia e BPO (Business Process
Outsourcing) na América Latina, comemora a
arrecadação de mais de 3.300 peças de roupas e assessórios de inverno durante a Campanha do Agasalho. A ação é realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São
José dos Campos que distribuirá os agasalhos em
entidades sociais e comunidades carentes da região.
A campanha foi realizada durante todo o mês
de junho e contou com a participação dos colaboradores, comunidades locais e empresas
parceiras do município. A retirada das peças
foi feita por representantes do Fundo Social.
Tatiana Lorenzi, diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da TIVIT, reforçou
a importância da iniciativa. “A Campanha do
Agasalho integra um conjunto de ações sociais
que a TIVIT promove em todas as localidades
onde mantém operação, com o objetivo principal de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Gostaríamos de agradecer pelo
engajamento dos nossos colaboradores e dos
nossos parceiros, que ajudaram a atender as
necessidades das comunidades carentes da
região de São José dos Campos.”
A TIVIT incentiva que seus colaboradores
participem dos programas de responsabilidade socialdesenvolvidos pela empresa, espe-

cialmente em datas comemorativas. Alguns
exemplos de ações desenvolvidas foram: doação de ovos de Páscoa, campanhas de brinquedo e agasalho e doação de livros. Para a
empresa, todas as iniciativas têm como objetivo promover a conscientização e a participação cidadã de seus colaboradores na sociedade, além de contribuir com o desenvolvimento da comunidade onde está inserida.
A TIVIT está instalada em São José dos Campos desde 2007 em uma área de 6,5 mil m2 e
conta atualmente com mais de 6 mil colaboradores. Na unidade, a Campanha do Agasalho é
realizada desde 2009. A empresa é líder em
serviços integrados de TI e BPO na América
Latina, tem seu portfólio organizado em três
grandes áreas de negócios: Infraestrutura de
TI, Sistemas 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 empresas brasileiras. A companhia
presta serviços para grandes bancos, seguradoras, empresas de meios de pagamento, indústrias de manufatura, concessionárias de
serviços públicos e varejo.
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Plantão de vendas do Vie Nouvelle Pinda realizou
atendimento diferenciado
Divulgação/Maia Comunicação

rado especialmente essa ação.
A estratégia deu
certo. Ao acompanhar os pais na visita ao plantão, o
comerciante André
Ribeiro, 25, ficou
animado com a
oportunidade de
fazer um bom negócio e acabou
adquirindo um aparVie Nouvelle Pinda prioriza atendimento diferenciado com seus clientes
tamento. “Os meus
Prossegue em ritmo acelerado o trabalho no plan- pais vieram fechar a compra de um imóvel e eu vim
tão de vendas do Vie Nouvelle Pinda, da construto- de companhia. Chegando ao plantão de vendas, vi
ra Ladeira Miranda. Recentemente, a empresa reali- que as condições de negócio eram realmente boas
zou uma ação diferenciada e durante um dia, os cli- e não perdi a oportunidade. Fechei o negócio!”, conta
entes que visitaram o empreendimento puderam Ribeiro.
aproveitar condições exclusivas para fechar negóciConstruído nos moldes do Vie Nouvelle de
os e ainda saborear um delicioso churrasco, prepa- Taubaté, o empreendimento contempla itens que irão

trazer benefícios ao meio ambiente, como redução
do consumo de água, direcionamento de coleta de
lixo e descarte do óleo de cozinha da maneira adequada. Características como essas fazem parte dos
projetos da Ladeira Miranda, construtora que se preDivulgação/Maia Comunicação
ocupa em utilizar
os recursos naturais da melhor maneira possível.

Comerciante
André Ribeiro
participou do
plantão

Associação Comercial de Guará empossou ACIU lança mais um
presidente reeleita e nova diretoria projeto: “Eu quero
minha praia limpa”
Divulgação

segunda cidade que mais
Aconteceu, no início do
gerou empregos no Vale
mês, a cerimônia de posse
do Paraíba e que a parceda presidente Márcia
ria entre a ACEG e o PoMolina, da diretoria executider Público é fundamental
va e conselho consultivo
e imprescindível para o depara o biênio 2012-2014,
senvolvimento de nossa cino Salão Social da Assodade.
ciação Comercial e EmpreJunior Filippo parabenisarial de Guaratinguetá.
zou a presidente pela conA solenidade contou
tinuidade da nova gestão e
com a presença do prefeideclarou que a parceria ento de Guaratinguetá, Junior
tre ACEG e Prefeitura é um
Filippo, do vice-prefeito
casamento duradouro.
Miguel Sampaio, dos veNa oportunidade, Junior
readores Galvão César,
Filippo anunciou o retorno
Osmar Barbosa, Adilson
do ponto de ônibus de
Matias, Nei Carteiro e SílMárcia
Molina
(dir.)
em
premiação
aos
Aparecida, na Rua Joaquim
vio Reis, do Secretario
consumidores de Guaratinguetá
Miguel e também anunciou
municipal de turismo de
Guaratinguetá, Nelson Baracho, do Secretario de o retorno da Zona Azul, um projeto que está senserviços urbanos, Edison Matheus e do assessor do realizado pela ACEG, Prefeitura, Polícia Militar
e Polícia Civil.
de indústria e comércio, Mauro de Castro.
“O objetivo de meu trabalho é atender aos asDe acordo com a tradição, Márcia Molina foi
empossada pelo conselheiro nato e empresário sociados, mas também a todos que vivem em
Jorge Issa e, em seu discurso, a presidente nossa cidade e tendo esses pedidos atendidos
reeleita afirmou que a aprovação de 76% dos as- pelo Poder Público me deixa muito realizada, pois
sociados mostrou que ela e sua diretoria estão no trás benefícios ao comércio e à população. Especaminho certo e que conseguiram atender as ex- ro que este biênio seja tão significativo quanto o
pectativas do ex-presidente e conselheiro nato, outro e que possamos realizar todos nossos projetos.”, afirmou Márcia Molina, presidente reeleita
Georges Nicolas, que a indicou para o cargo.
Márcia ainda informou que Guaratinguetá foi a da ACEG.

Recentemente a Associação Comercial de
Ubatuba promoveu Praia Grande o lançamento do Projeto “Eu quero minha praia limpa”.
Trata-se de mais uma iniciativa de parceria com
a cidade.
O evento aconteceu simultaneamente com
a realização do Circuito Municipal de Surfe
com objetivo de envolver e incentivar a sociedade na busca pela melhoria das condições
de limpeza das praias procurando torná-las
mais adequadas para o lazer de caiçaras e
turistas e fazer com que a população reveja e
modifique suas atitudes.
“Nossa entidade sempre faz ações deste
tipo, mas desta vez resolvemos formatar um
projeto e colocá-lo em prática. A ACIU sempre apoiou os eventos de esporte da cidade
e principalmente da Associação Ubatuba de
Surfe, já que Ubatuba é considerada a capital
desse esporte, por isso resolvemos lançar
esse projeto bem no dia do Circuito Municipal”, disse o vice-presidente da Associação
Comercial de Ubatuba, Alfredo Corrêa Filho,
que também é surfista nas horas vagas.
De acordo com o presidente da ACIU,
Ahmad Khalil Barakat, a entidade há anos é
parceira da Associação Ubatuba de Surfe- AUS
e a muitos projetos de outros esportes também.
“O projeto é uma ação de limpeza e
conscientização ambiental em nossas praias. Um
pequeno passo para limpar a cidade. Vamos colocar o lixo em seu devido lugar. Participe!”.
Segundo os organizadores, a Praia Grande foi apenas a primeira praia de uma série
de ações.
O evento contou com o apoio do Varejão
Santa Rita, Jomar Sorvetes, Restaurante Senzala e da Qualiclean.
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Gestão Smart realizou curso de Green Belt
Lean Six Sigma na sede da PM em Jacareí
Divulgação

Treinamento do curso Green Belt Lean Six Sigma

Instrutora Irani tranmite informações

A Gestão Smart realizou finalizou no início deste
mês o treinamento de Green Belt Lean Six Sigma
num total de 48 horas para 22 participantes na sede
da Polícia Militar em Jacareí.
Green Belt Lean Six Sigma é um curso intensivo
de conhecimento e aplicação de técnicas estatísticas de forma disciplinada e eficaz de forma a eliminar desperdícios em processos (seja industrial ou
serviços) reduzindo as variações e buscando melhores condições destes processos, otimizando tempo de fabricação e melhorando a qualidade dos processos e dos produtos.
Curso é uma combinação de Lean Manufacturing
e Six Sigma. A pratica do Six Sigma foi desenvolvida pela empresa americana Motorola para reduzir
as variações de processo e como consequência aumentando o nível de qualidade dos produtos. Já o

Lean Manufacturing foi desenvolvida pela empresa
automobilística Toyota como forma de produzir veículos com baixo volume de produção, eliminando desperdícios e otimizando recursos e tempo

para competir com as empresas americanas.
Ambas as técnicas, de eficiência comprovada,
foram disseminadas mundialmente em muitas
empresas e atualmente é um diferencial para as
empresas sobreviverem e competir no mercado
global.
O curso foi ministrado pela Irani Franco, profissional qualificado como Master Black Belt, com larga
experiência profissional em diversos ramos industriais e com qualificação internacional.
Devido a importância e grande procura deste curso a Gestão Smart estará promovendo novas turmas
a partir de agosto de 2012. Outras informações podem ser obtidas no site www.gestaosmart.com.br, email comercial@gestaosmart.com.br ou nos telefones (12) 9129-3533, (12) 9790-2900 ou (12) 9738-3353.
Divulgação

Participantes da turma Green Belt conferem treinamento realizado pela Gestão Smart

ETEP São José é conceituada como uma das maiores
fornecedoras de mão de obra especializada
A qualidade de uma escola técnica
e de seu aprendizado certamente faz
a diferença na colocação profissional
de seus alunos. Em São José dos
Campos, a Escola Técnica Professor
Everardo Passos (ETEP) é uma das
maiores fornecedoras de mão de obra
especializada para as grandes empresas da região
Nos últimos oito meses, a ETEP registrou a contratação de 261 alunos de
seus cursos de informática, mecânica,
mecatrônica, eletrônica e web. O reconhecimento de grandes empresas do
resultado positivo destas contratações
tem sido o fator preponderante para
esta colocação. Recentemente a empresa Schlumberger realizou provas e
entrevistas para a contratação de estagiários e
contratos definitivos.
O profissional Guelber Schumacker, do setor de recrutamento da Schlumberger afirma que

Acesse nosso site

www.valeempresarial.com.br

Divulgação

Guelber (à direita) durante entrevista de estágio

mais de 80% destes estagiários serão contratados: “A empresa está em crescimento. Temos
um relacionamento sólido que já vem de alguns
anos com a ETEP, que é considerada uma escola de ponta para que os resultados sejam
satisfatórios. Como estamos com uma demanda alta, este ano faremos três processos de
recrutamento. Estamos concluindo este período e em dezembro faremos outro. Temos constatado um bom preparo dos estudantes desta
escola para o mercado de trabalho e ressalto
aqui a importância da desenvoltura na língua in-

glesa,” comentou Guelber.
A Schlumberger é uma empresa internacional, voltada para o setor de
preparo de reservatórios na exploração de petróleo. É considerada a maior do mundo neste setor, com 110 mil
funcionários em 85 países. No Brasil,
possui 2.700 funcionários, com 5 bases operacionais e com um plano
agressivo de crescimento para este
ano.
A Cebrace também já contratou 12
estagiários, neste ano, e a empresa
confirma que a maioria consegue vaga
definitiva. Neste período, a Embraer,
que também possui profissionais de
destaque em sua administração formados pela escola, contratou 58 estagiários da ETEP. A Petrobras contratou 14, a
Mectron 14 entre outras.
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Divulgação

Mercado Gastronômico

Outback investe em menu de sopas e massas para
aquecer o inverno

Outback Steakhouse tem a receita ideal para tornar mais agradável a estação mais charmosa do ano.
Com ambiente aconchegante e atendimento diferenciado, a rede oferece um cardápio recheado de
opções para ajudar a aquecer, no almoço ou no jantar, os dias mais frios durante o inverno.
Ótima sugestão de entrada para esta época, a
Sopa do Dia é um sucesso em todos os restaurantes da rede. Entre as opções estão a cremosa sopa
de batata condimentada com bacon, cebolinha e mix
de queijos derretidos, a sopa de cebola servida com

ETEP realiza evento para
apaixonados por games
A Escola Técnica Professor Everardo PassosETEP firmou uma parceria com o Mundo Kinoene,
escola de desenho e estúdio de ilustração, para a
realização do evento Knockout Awards, no Dia do
Estudante, em 11 de agosto. O Knockout Awards
será realizado na ETEP e dará oportunidade aos
visitantes de curtir heróis dos games em ilustrações
desenvolvidas pelos alunos do Mundo Kinoene e
artistas convidados. Além da exposição de trabalhos, o evento trará ao público visitante, pintura ao
vivo em painéis, torneios de videogames com
premiação entre outras ações.

mix de queijos derretidos
ou o creme de bacon e
milho especial (R$ 11 e R$
12,90, dependendo da escolha). Basta consultar a
opção oferecida no dia.
Quentinhas, as sopas são
servidas com o delicioso
pão dos ranchos australianos.
Para o prato principal, a
indicação é o Steakhouse
Pasta, um suculento
fettuccine servido com
champignons, tomates e cortes de carne, refogado
com um toque de vinho Chardonnay e black pepper,
pelo valor de R$ 36,90.
Para acompanhar e acrescentar charme à refeição de inverno, nada melhor do que um bom vinho.
A novidade da rede fica por conta de uma cuidadosa seleção dos proprietários: a ‘Proprietor’s Wine
Choice’ traz um rótulo espanhol, o Finca San
Martin, e um rótulo argentino, o Rutini Cabernet
Malbec. Uma ótima oportunidade para harmonizar
com os cortes de carnes da rede.

Para encerrar o jantar de inverno em grande
estilo, o Chocolate Thunder from Down Under® é
uma deliciosa opção. A sobremesa traz uma montagem de brownie quentinho servido com sorvete
de creme, calda de chocolate e chantilly coberto
com raspas de chocolate (R$ 20,00). A combinação do calor do brownie com o frio do sorvete é
deliciosa. Sem dúvidas, uma das melhores escolhas da noite.
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 36 unidades nas grandes cidades brasileiras e 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 sabor marcante da
culinária oferecida, somada à descontração no
atendimento e às instalações aconchegantes.

Spani Atacadista realiza cursos
solidários de caldo e sopa neste inverno
Com a chegada do inverno, as lojas do Spani
Atacadista estão reforçando as ações de venda dos
caldos e sopas e para aquecer o cardápio dos clientes da Rede, uma parceria do atacadista com as
marcas Perdigão e Minas Vale vai oferecer cursos
solidários em todas as suas lojas.
Os cursos serão ministrados pela culinarista
Siméia Priscila e os interessados em participar podem se inscrever no Balcão de Atendimento das lojas, mediante a doação de um quilo de alimento nãoperecível.
Ao final da aula, todos
os pratos poderão ser degustados pelos participantes, que também poderão
levar para casa um caderno com as receitas apresentadas.
Serviço: Confira abaixo a
programação completa
dos cursos
Spani São José dos
Campos
23 de julho, às 19h.
Endereço: Av. Pedro
Friggi, 1031, Vista Verde
Telefone: (12) 3906-2000

Spani Guaratinguetá
01 de agosto, às 19h.
Endereço: Rod. Es tadual Paulo Virgilio, 111,
Tamandaré
Telefone: (12) 3128-4000
Sobre o Grupo Zaragoza
O Grupo Zaragoza surgiu em 2003. É detentor das
bandeiras Spani Atacadista e Villarreal Supermercados e conta com onze lojas, sendo cinco da bandeira varejista, instaladas nas cidades do interior paulista,
em São José dos Campos com duas lojas, Jacareí,
Taubaté e Cruzeiro.
A bandeira Spani Atacadista está presente nas
cidades de São José dos Campos, Guaratinguetá,
Mogi das Cruzes e Atibaia, todas no interior do Estado de São Paulo. O público sul fluminense também
conta com duas unidades nas cidades de Resende
e Volta Redonda.
Desde 2009, o Grupo conta com um moderno
Centro de Distribuição, (42.000m²) localizado, na
Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, para dar o
suporte logístico e administrativo a todas as lojas da
rede, bem como aos clientes varejistas atendidos
pelo sistema Express, de vendas externas diretas.
O grupo conta atualmente com 2.673 funcionários, beneficiados com políticas internas de Recursos
Humanos, que refletem na capacitação e especialização de cada profissional.

Anuncie
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Escola de idiomas inova aprendizagem em Taubaté
com aplicativo para tablet
A escola de idiomas CCAA de Taubaté inovou e está promovendo uma iniciativa que alia
tecnologia e aprendizagem, produzindo seu
conteúdo em formato exclusivo para tablet,
acrescentando matérias que os alunos só vêem em
sala de aula e outras com os quais os estudantes
podem incrementar ainda mais a pratica oral.
No Brasil, a migração do material em papel
para o meio digital já é uma realidade que está
conquistando cada vez mais espaço em projetos pedagógicos inseridos na era da
modernidade tecnológica.
Ao disponibilizar no tablet as lições na sala
de aula, o CCAA vem ratificar um de seus principais valores: a inovação, agregando recursos
e tecnologia que possibilitam a máxima eficácia de ensino de idiomas.
“A medida não terá impacto na metodologia,
que será preservada e continuará garantindo o
cumprimento da missão de contribuir para o fortalecimento intelectual e emocional de cada indivíduo, tornando extremamente simples a sua
comunicação com pessoas de todas as partes
do mundo”, comenta a Diretora Executiva do
CCAA de Taubaté, Eliane Estéfano.
Os cursos de inglês já estarão disponíveis
nos tablets dos alunos a partir de agosto, como
o Teen Course e Adult Course. Em janeiro, os
cursos Español e Bussiness English também
farão parte do programa digital.

Divulgação

“O tablet será
mais um recurso do
qual o aluno poderá lançar mão para
exercitar o conhecimento adquirido
em sala de aula,
praticando os conteúdos aprendidos
de forma moderna
e prazerosa”, explica a diretora.
Entre os principais benefícios estão os recursos de
Novo equipamento é utilizado como importante ferramenta no aprendizado
áudio e vídeo, no
qual o aluno poderá ver e ouvir diálogos e pra- podendo rever, a qualquer momento, o que foi
ticar a pronúncia quando e onde quiser e a agi- passado em sala de aula pelo professor. O aplicativo
lidade e praticidade no momento do estudo, será gratuito para os alunos da escola.

Ubatuba realiza 19º Festival do Camarão da Almada
A partir do dia 26 de julho acontece na encantadora Praia da Almada, na região norte de Ubatuba,
o 19º Festival do Camarão. O evento é organizado
pela SABA (Associação dos Moradores da Almada)
e segue até o dia 29.
O Festival do Camarão da Almada é um evento
tradicional, que atrai anualmente milhares de visi-

tantes, muitos dos quais vêm aUbatuba neste período especialmente para saborear as delícias da festa, que além dos pratos à base de camarão, sempre
oferece diversas atrações musicais e culturais.
No local haverá ainda estande do Projeto Tamar,
telão, exposição do Projeto Aicás, artesanato
caiçara e a exposição da maior canoa do litoral.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Carmem Alvim e Carla Fabrícia receberam no Espaço Da Vivere, em Campos do
Jordão, os principais banqueteiros, cerimonialistas e especialistas em eventos da
região para comemoração dos 10 anos do Estilo Festa

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp,
visitou neste mês a unidade do Inpe em Cachoeira Paulista

Em recente reunião plenária, o CIESP/TAUBATÉ homenageou com título de empresa parceira diversos estabelecimentos da região,
entre eles Esteves & Esteves Advogados (dir.) e Ferrari Eletromecânicos (esq.)

Flash do lançamento do 2º etapa do edificio Serra da Bocaina em Pinda

Autoridades em Caraguá prestigiam a abertura de mais uma edição dos Jogos Regionais

Os proprietários de Cravo & Canela Cabeleireiros Unissex (esq.) em Pindamonhangaba recebeu recentemente clientes e amigos para inauguração de sua nova casa
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Congresso e Negócios

INTERVALE organiza-se para discutir soluções
e tecnologia para o Vale do Paraíba em 2013
Com o objetivo de discutir soluções e tecnologia para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira,
será realizado em 2013 a Intervale. Trata-se de uma feira que será realizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos e será promovido
e organizado pela Mastran Business Fairs, empresa de consultoria, planejamento e promoção de Feiras de negócios e Congressos, em parceria
com o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba – Codivap. Nesta edição confira a entrevista com o principal executivo da empresa,
Marco Antonio Mastrandonakis, que traz mais detalhes do evento.
Divulgação

VE- Qual é o objetivo da Intervale?
Pretendemos criar um fórum de debates e discussões sobre as melhores soluções para os diversos problemas enfrentados pelos municípios da região.
A INTERVALE é um palco para apresentação de
todos os produtos, equipamentos, soluções e serviços para prefeituras e cidades, além de ser o grande espaço de debates e geração de intercâmbios
entre os administradores municipais, o estado e o
governo federal, através de seu Congresso e work
shops. Ela será a plataforma para as discussões e o
encontro das soluções e tecnologias aplicadas a
Região Metropolitana, elevando a entidade a um
altíssimo nível de interlocução com o Estado de São
Paulo, com o desenvolvimento e geração de empregos e renda. Será um fórum aberto e democrático para a troca de experiências e promoção de políticas públicas inovadoras nas cidades, principalmente pelos desafios da aplicação do desenvolvimento sustentável com justiça social, que crescem
dia a dia intensificando a responsabilidade do poder
local tornando-o cada vez mais importante.

organizada pela MASTRAN BUSINESS FAIRS. A feira
pertence aos prefeitos será uma nova plataforma de
comunicação entre iniciativa pública e privada fortalecendo o relacionamento entre eles, e o evento será
um grande palco para a iniciativa privada apresentar
produtos e serviços ao poder público.

Presidente Marco Antonio Mastrandonakis

gresso especializada na região e a indústria do turismo é uma ferramenta muito importante para o fomento econômico.

VE- Vocês planejam levar o evento para outras
regiões do país?
Sim planejamos. Analisando o cenário entendemos que pela falta de iniciativas como essa, através desta plataforma acreditamos que, prefeitos,
secretários de governo, assessores e servidores
públicos recebem conhecimentos e ferramentas eficazes para a administração do município, qualificando-se para uma gestão pública moderna, voltada para
o atendimento do cidadão-cliente, para o desenvolvimento econômico e social da comunidade e para
a adoção de soluções criativas e inovadoras em
questões públicas, promovendo, conseqüentemente, a melhor qualidade e vida dos munícipes.

Sobre a Mastran
A Mastran Business Fairs é uma empresa de
VE- Quais os temas serão debatidos no evento?
consultoria, planejamento e promoção de Feiras de
Governo e Cidadania; Administração Pública e
negócios e Congressos.
Terceiro Setor; Administração Pública Financeira; DiAtuando nos mais variados setores da economia,
reito Administrativo; Planejamento Estratégico e
como TV por assinatura, broadcasting, segurança,
Marketing das Cidades; Tecnologia da Informação e
construção, embalagens, farmacêutica, cosmética,
Governo Eletrônico; Ensino e Pesquisa na Adminisquímica, tecnologia industrial, hospitalidade e turistração Pública; Meio Ambiente; Sustentabilidade;
mo, esportes, alimentação e franchising e saúde entre
Sanemento Ambiental; Gestão Municipal Empreenoutros, a Mastran vem construindo uma história de
dedora; Atendimento ao Cidadão-Cliente; Comunicasucesso calcada numa ampla visão de negócios e
ção na Administração Pública; Arquitetura e Urbanisem seu know-how nas áreas comercial, de planejaVE- Os prefeitos do Vale foram receptivos com a mento, marketing e comunicação adquirido nas maimo; Plano Diretor Municipal.
realização da Intervale?
ores e mais importantes feiras e congressos do
A INTERVALE é uma feira e congresso realizada país.
VE- Brasil têm diversas áreas de concentração
(regiões metropolitanas) de municípios. Por que pelo CODIVAP Consórcio de Desenvolvimento InteA empresa desenvolve ainda projetos
grado
do
Vale
do
Paraíba,
que
reúne
44
municípios
o Vale do Paraíba foi escolhido?
customizados para entidades associativas e adaptaO Vale do Paraíba é uma região sócio-econômi- integrantes do Vale do Paraíba - SP, e promovida e ção de
feiras internacionais para o mercado brasileiRoberto Faria
ca e que se destaca por concenro e Latino Americano, criando
trar uma parcela considerável do
parcerias estratégicas internacioPIB do Brasil, representa 39 % PIB
nais de longo prazo.
do Estado de São Paulo, R$ 50,9
Com expertise de duas décabilhões de PIB , superior a paídas dedicadas ao setor de feiras
ses como El Salvador, Panama
de negócios, seu principal exee Bolivia, R$ 20.777,00 de PIB per
cutivo,
Marco
Antonio
capita , valor de 42% superior ao
Mastrandonakis, criou e desenvolPIB per capita Brasil, R$ 36,7 biveu diversas feiras internacionais
lhões é o potencial de consumo
que geraram com suas realizaestimado, um consumo per capita
ções excelente repercussão e
22,8% superior a media brasileiimpacto nos negócios da Amérira, Mais de 100 mil empresas atica Latina.
vas (industrias, comercio, serviO executivo foi eleito, em
ços e agronegocios). Todos es2010, Vice-Presidente do Consetes números nos despertou um
lho de Administração da UBRAFE
grande interesse primeiro por se
– Associação Brasileira dos Protratar de uma região que ainda
motores de Feiras e Eventos, carestá em processo de evolução
go que exerce na defesa do see organização. Somos a primeitor e no estímulo constante a seu
ra Promotora de Feiras & Con- Vista aérea de Pindamonhangaba, cidade que integra região metropolitana do Vale do Paraíba
desenvolvimento.
VE- Qual será o formato do Congresso?
O Congresso propiciara a apresentação de programas e projetos inovadores para a gestão pública
abordando temas que são focos de interesse publico/administrativa de forma clara proporcionando um
espaço de discussão e debate sobre instrumentos
e boas praticas executadas na administração publica. Temas a discutir ( Turismo, Esporte e Lazer, Habitação, Mobilidade Urbana, Segurança, Gestão
Ambiental, Saúde e Educação).

