
Grupo SOMOS RH completa
três anos e recebe Rubens
Barrichello em Taubaté
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Siderúrgica GV do Brasil investe mais
de R$ 35 milhões na fundação em Pinda

A GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço (empresa mexicana pertencente ao grupo SIMEC) está com suas obras a todo vapor. Sua unidade, que está sendo
construída em terreno de 1.300.000 m² na Avenida Vereador Abel Fabrício Dias em Pindamonhangaba, já recebeu nas duas últimas semanas toda estrutura básica
do seu galpão principal. Toda fundação já está concluída tendo sido consumidos mais de R$ 35 milhões em concreto e ferro.                                    PÁGINA 16

Santa Casa de Pindamonhangaba comemora 149 anos
e consolida modelo de gestão administrativa

 Gerente executivo, Eduardo Duarte; conselheiro de
administração do grupo Simec, Eduardo Virgil;

e diretor Brasil, Enrique Flores Gonzáles
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Divulgação

Jucesp registra cerca
de 3 mil empresas em
São José no primeiro

semestre de 2012
A Junta Comercial do Estado de São Paulo

(Jucesp) constatou um aumento de 13% no número
de empresas constituídas no primeiro semestre de
2012 no município de São José dos Campos. Em
2012, foram registrados um total de 2.945 mil em-
preendimentos no município, frente a 2.609 no mes-
mo período do ano passado. O levantamento leva
em consideração a soma de constituições deferidas
pela Jucesp com as formalizações do programa
Microempreendedor Individual (MEI), em prática
desde julho de 2009.                           PÁGINA 12

Avenida Fortunato Moreira
100 anos de história e comércio

forte de Pindamonhangaba

Divulgação

Bar Avenida, onde hoje está instalado
o bar do Ademir e que na década de

50 abrigava o Bar do Abrãozinho

A Santa Casa de Mise-
r i có rd ia  de
Pindamonhangaba come-
mora neste mês de agos-
to 149 anos de existên-
c ia ,  conso l idando seu
modelo de gestão admi-
nistrat iva no segmento.
Sob o comando do enge-
nhe i ro  Lu iz  Car los
Loberto, a tradicional e
secular entidade realiza
programação festiva em
comemoração à data.

PÁGINA 03

AgoraVale
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Planejamento Logístico
A presidente Dilma Rousseff anunciou neste mês,

um pacote de investimentos de aproximadamente
US$ 66 bilhões, que contempla 10 mil quilômetros
de novas ferrovias e a construção ou melhorias de
7.500 quilômetros de rodovias, indicando que um
pacote para hidrovias e portos deve ser anunciado
em breve.

Trata-se portanto, de um planejamento estratégi-
co para a integração dos modais ferroviário, rodovi-
ário, aeroviário e aquaviário.

O tema agradou a FIESP, que no ano passado
lançou durante a abertura do 6º Encontro de Logística
e Transportes, a ideia de criação de uma empresa
de planejamento logístico, seguindo o exemplo de
sucesso da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

No 7º Encontro de Logística e Transportes, reali-
zado em maio deste ano, a FIESP reiterou: “É funda-
mental que as instituições trabalhem integradas e que
ocorra a implantação efetiva de um Sistema de Pla-
nejamento Estratégico de longo prazo, estruturado
de maneira a proporcionar racionalidade nos investi-
mentos e na operação integrada dos diversos
modais”.

Mais recentemente, na abertura do 13º Encontro
Internacional de Energia, a entidade classista alertou
novamente que “a expansão dos modais ferroviário
e rodoviário não obedece a qualquer lógica de pla-
nejamento estratégico”. E ainda que: “O setor de trans-
portes precisa da integração racional da utilização
dos seus diversos modais”.

Com essa iniciativa o governo parece querer cum-
prir sua função de planejar, regular e fiscalizar, e cha-
mar a iniciativa privada para aquilo que ela
comprovadamente faz melhor: investir e fazer ges-
tão eficaz da ampliação e da prestação dos servi-
ços de infraestrutura.

O pacote anunciado pelo governo não utiliza as
concessões como instrumento de arrecadação do
Estado e vai ao encontro da necessidade de reduzir
o custo logístico para a indústria e de reestabelecer
a competitividade da economia brasileira.

Diversas entidades de desenvolvimento acredi-
tam que o maior desafio desses projetos é saber
como o BNDES vai estruturá-los financeiramente.
Embora o BNDES já tenha dado passos considera-
dos positivos, dentre eles a permissão para que as
concessionárias financiem até 80% de seus custos,
a preocupação é de que os subsídios, considera-
dos desnecessariamente grandes, possam ser pre-
judiciais ao programa como um todo.

De qualquer forma, já temos um horizonte. É
aguardar e torcer.

ERRAMOS
O título correto da matéria do Spani, publicado em nossa última edição, na página 13 é “Spani Atacadista

realiza cursos solidários de caldo e sopa neste inverno”.

A ética em vendas pode
ser entendida como os padrões
utilizados para avaliar se o com-
portamento do profissional de
vendas é certo ou errado, bom
ou mau, justo ou injusto.

 
Muitas são as situações

recorrentes na arena comer-
cial que levam o vendedor
consciente a um dilema mo-
ral. Alguns exemplos:

 
1. Propina. É a oferta de

algo de valor ao comprador
com objetivo de influenciar seu julgamento ou sua
conduta. Ao utilizar este expediente uma vez, como
forma de acessar um novo cliente, incorre-se no ris-
co - quase uma certeza - de que o procedimento se
repetirá em todos os próximos pedidos. A propina
passa a integrar o preço, podendo comprometer a
margem líquida da empresa e até mesmo sua pró-
pria comissão.

 
2. Conluio. Trata-se de acordo, aliança ou

combinação com intuito de prejudicar outrem.
O objetivo pode ser evitar a entrada de um novo
fo rnecedor,  por  exemplo ,  buscando
desqualificá-lo por questões de preço, prazo
ou qualidade, garantindo assim a manutenção
de uma política que perpetue o pedido ao ven-
dedor e a propina ao comprador.

 
3. Espionagem. Foi-se o tempo em que espiões

camuflavam-se dentro das empresas, arrombavam
portas ou furtavam fórmulas secretas. A
contraespionagem virou uma indústria dos serviços,
além de funcionar como uma das estratégias possí-
veis na política de BI, ou business intelligence, de
algumas organizações. Os segredos corporativos
estão por toda parte: nas lixeiras dos escritórios (daí
a invenção das fragmentadoras de papel), nos rela-
tórios postados sobre a mesa dos executivos e es-
pecialmente nos computadores. Acessar listas de
preços, políticas de desconto, mailing de clientes e
planos estratégicos, está a um clique do mouse. Por
isso, a segurança de informações tornou-se vi-
tal para as corporações.

 
4. Conflito de interesses. Esta situação fica

carac te r i zada  quando uma negoc iação  é

conduzida de forma a bene-
ficiar o vendedor, mas não a
empresa em que trabalha. A
meta de vendas é atingida,
a comissão é garantida, mas
a rentabil idade do negócio
fica comprometida.

 
5. Indução ao erro. Aqui

presenciamos o profissional
que oferece ao seu cliente
o que lhe convém vender, in-
dependentemente de aten-
der às necessidades e ex-
pectativas. E isso acontece

em dois extremos. Se a disponibilidade finan-
ceira do comprador é limitada, o produto ou
serviço ofertado é reduzido ao limite, muitas
vezes  sem a tender  à  demanda.  Em
contrapartida, quando não há restrições orça-
mentárias, o vendedor impõe algo

muito superior ao desejável, incluindo recur-
sos ou opcionais que jamais serão utilizados,
mas que oneram o valor da negociação.

 
Diante de todas estas possibilidades, resta

ao vendedor uma certeza. Evitar um conflito
ético e pessoal está relacionado aos seus valores
e também aos valores da organização na qual traba-
lha. Uma negociação conduzida de maneira lícita,
íntegra e honrada, satisfaz o cliente garantindo uma
repetição de compra ou, no mínimo, boas referênci-
as sobre sua conduta profissional e sobre os pro-
cedimentos de sua empresa.

 
Valores são os princípios que guiam o pro-

cesso decisório e que balizam seu comportamento
no cumprimento de sua missão, sua razão de existir.
São seus valores que lhe indicarão quando usar um
dos artifícios apresentados acima - ou como buscar
alternativas aos mesmos capazes de manter você
no jogo das vendas.

 
Lembre-se de que a ética é uma opção fun-

damentada no bem e na virtude. Confúcio dizia
que “não são os princípios que dão grandeza
ao homem, mas é o homem que dá grandeza
aos pr incípios”.  Negocie produtos, negocie
serviços, mas não negocie princípios. A me-
nos que você consiga dormir o sono dos jus-
tos agindo assim...

Ética em vendas
“Negociação é a arte de chegar a acordo sem ceder nos princípios.”

(Frei Betto)
Divulgação

Anuncie
3645-2300
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Santa Casa comemora 149 anos e
consolida modelo de gestão administrativa

A Santa  Casa  de  Miser i có rd ia  de
Pindamonhangaba comemora neste mês de
agosto 149 anos de existência, consolidando
seu modelo de gestão administrativa no seg-
mento. Sob o comando do engenheiro Luiz
Carlos Loberto, a tradicional e secular entida-
de realiza dia 24 programação festiva que con-
templa Missa em Ação de Graças, Inauguração
do Novo Vestiário Feminino com infraestrutura
e capacidade para atender 400 funcionárias e
Sessão Solene.

Durante a sessão solene serão realizadas
homenagens com entrega de Diploma de Hon-
ra ao Mérito por mais de 30 anos de serviços
prestados aos profissionais médicos: Dr. Caio
Augusto Marcondes Figueiredo, Dra. Terezinha
Togoro e Luis César Cavalca Pinto, bem como a
entrega do título de Irmão Benemérito ao engenhei-
ro Heitor Corrêa Gonçalves pela colaboração que
presta há mais de 20 anos à entidade.

História
A Santa Casa teve origem no dia 6 de agos-

to de 1863, levando-se em conta uma verba testa-
mentária no valor de 20 contos de réis deixada pelo
coronel Manuel Marcondes de Oliveira Mello (faleci-
do nessa data). O benfeitor, que foi comandante da
Guarda de Honra de D. Pedro I na Proclamação da
Independência e 1º barão de Pindamonhangaba,
havia deixado a referida quantia especialmente para
a criação de uma entidade desta natureza.

A partir daí formou-se uma comissão para tra-
balhar na implantação dessa casa de saúde em
Pinda. Seus componentes eram: Antônio Sal-
gado Silva (visconde da Palmeira), Gregório
José de Oliveira e Costa, Ignácio Bicudo de
Siqueira Salgado (barão do Itapeva), Francis-
co Mar-condes Homem de Mello (2º barão de
Pindamonhangaba), Miguel Monteiro de Godoy
e Manoel Machado de Moura e Costa.

A primeira sede da entidade foi num casarão lo-
calizado onde hoje passam os trilhos de trem da
MRS Logística na atual Rua Dr. Gregório Costa e o
primeiro provedor foi o advogado, dr. Miguel Monteiro
de Godoy, e o primeiro corpo médico composto por:
Antônio Pedro Teixeira, Marinômio de Brito e José
Manuel da Costa França.

O prédio atual
Após passar por vários prédios e apresen-

tando atendimento médico e clínico precário,
até que com esforço e doação de grandes no-
mes da história da cidade, em 1º de maio de
1921, com grande solenidade, fora lançada a
pedra fundamental do edifício e quatro anos
depois, no dia 2 de fevereiro de 1925, a nova
Santa Casa era inaugurada no local onde até
hoje se encontra e a cada ano é ampliada com
novas unidades. Coube ao dr. Dino Bueno, na
época exercendo interinamente a presidência
do Estado de São Paulo (governador) a inau-
guração do prédio.

Vinte anos depois, no período de 1945 a
1947, houve uma nova fase de ampliação em
suas instalações, devido ao crescimento da
cidade e, consequentemente, da população.
Uma nova ala foi construída e servia de mater-
nidade até 1979.

Com o crescimento industrial ocorrido no mu-
nicípio a partir de 1973, tornou-se necessária a
construção de um novo hospital para atender o
grande número de migrantes que chegavam à
cidade para trabalhar. Foi quando, com apoio
geral e empréstimo obtido junto ao BNH-Banco
Nacional da Habitação foi possível construir um
novo prédio. Unida ao antigo prédio, a nova
instalação passou a constituir um moderno com-
plexo hospitalar.

A grande crise
Em 1978 a entidade atingiu o auge de sua

crise econômico-financeira, assim como gran-
de dificuldade na área mé-
d ica ,  com prob lemas de
internação de pacientes e
aqu is ição  de  reméd ios  e
equipamentos. O período de
crise administrativa resultou
na saída de seu provedor,
sendo ind icado  um
interventor, no final de 1979
e início de 1980. Com isso,
um grupo de c idadãos se

reuniu para recuperar a secular entidade. Hou-
ve nova eleição e iniciou-se o trabalho de sa-
neamento financeiro-administrativo, que custou
10 anos de trabalho por parte da equipe unida
para essa finalidade.

Desenvolvimento e Eficiência
No início do ano 2000, a administração já

havia obtido êxito na empreitada, conseguindo
terminar as obras do novo prédio e iniciar as
ampliações necessárias. De lá para cá a Santa
Casa teve a satisfação de inaugurar a cada ani-
versário, obras e serviços, melhorando o aten-
dimento do município na área de saúde. O pré-
dio foi totalmente pintado com cores modernas;
todas as clínicas foram reformadas; a policlíni-
ca ampliada; construído novo auditório e nova
pediatria; inauguradas as Unidades de Terapia
Intentiva UTI-Neonatal e UTI-Adulto; construído
préd io  para  imp lan tação  do  Serv iço  de
Hemodiálise; restaurada a fachada do prédio
antigo; construído moderno estacionamento;
implantado Serviço de Oncologia; Pronto Aten-
dimento para área de convênios e particulares
e reformada a tradicional Capela de Santa Isa-
bel.

“Tudo isso, graças a um trabalho de equipe,
onde o esforço, o trabalho e a dedicação das
mesas administrativas, funcionários, enferma-
gem e ao corpo clínico resultou no sucesso al-
cançado, e temos uma das Santas Casas mais
bem administradas do país, sendo modelo para
as demais”, afirmou o atual provedor Luiz Carlos
Loberto.

AgoraVale

Fachada principal da centenária instituição que neste mês de agosto comemora mais um aniversário

AgoraVale

Engenheiro Luiz Carlos Loberto, provedor da entidade Selo personalizado da Santa Casa de Pindamonhangaba

Divulgação
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Empresas & Empresários
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Certificadora QUALITY SERVICE de
Sistema de Gestão ISO 9001 continua
presente no Vale do Paraíba

Certificadora Quality
Service está atuando no
Vale do Paraíba onde certi-
ficou a empresa
SPT(Sondagem e Pesqui-
sas Tecnológicas) de São
Jose dos Campos no dia
02/08/2012.

Além da SPT a Quality
Service certificou no Vale
do Paraíba as empresas
Theos Motores, Eloim Mo-
tores, Tarzia Embalagens e
Alecorts Cortes e Serviços.

A Quality Service tem a
sua matriz na Suíça e está no mercado desde 1996,
certificando mais de 7000 empresas pelo mundo e
esta presente em quase 40 países. A Quality Service
atua no Brasil desde 2010 e já certificou mais de 25
Empresas.

Segundo Benedito Antonio Affonso, diretor da
Quality Service no Brasil, o papel de uma certificadora
é certificar e dar a certeza de que tudo está sendo
feito para que os melhores resultados sejam alcan-
çados, de que os processos estão sendo cumpri-
dos atendendo as mais exigentes normas técnicas
de qualidade. Vale do Paraíba é uma região com

enorme potencial de cres-
cimento e a Quality Service
está disponível como mais
uma opção para as empre-
sas da região para buscar
as certificações requeridas
e também na renovação
destas certificações com
custo e qualidade que
agregam valores aos clien-
tes.

A Quality Service ofere-
ce como serviço de
certificação nas seguintes
normas:

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001,
Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001,
Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho

OHSAS 18001,
Sistema de Gestão para Segurança de Alimentos

ISO 22000.
Além dos serviços de certificações, a Quality

Service também atua com consultoria e treinamen-
tos nestas normas.

Outras informações da Quality Service podem ser
obtidas no site www.certificadoraqs.com.br ou pelos
telefones 011 3323 e 015 3226 1049.

Mercado Construção Civil

Construvale apresentou mais de
4 mil imóveis em ofertas ao público

Benedito Antonio Affonso,
diretor da Quality Service no Brasil

Divulgação

Cerca de 4 mil opções para compra de imó-
veis, distribuídas em 280 estandes. Com es-
ses números a 8ª Construvale, confirmou as ex-
pectativas e o sucesso de mais uma edição na
região.

Realizada entre os dias 23 e 26 de agosto,
no mais novo pavilhão de exposições de São
José dos Campos, o Expo Vale Sul do Vale
Sul Shopping, o evento foi uma realização da
Aconvap (Associação das Construtoras do Vale
do Paraíba).

Com as novidades deste ano, cresceram
também a expectativa em relação ao volume
de negócios durante a feira. “Temos uma de-
manda de imóveis maior que a oferta em nos-
sa região e, por outro lado, temos condições
de financiamentos ofertados com juros baixos
e crédito em abundância. Com todos esses
bônus, esperamos superar as vendas do ano
passado, que somaram mais de R$ 30 milhões”,

almeja Cleber Córdoba, Presidente da Aconvap.
Já o Coordenador da Construvale e vice-pre-

sidente da Aconvap, Paulo Pinto Cunha, infor-
mou que a procura este ano foi 20% maior do
que no ano anterior, o que motivou a organiza-
ção do evento a aumentar o número de estandes
e expositores.

“Com isso, nós também registramos um au-
mento no número de visitantes durante os qua-
tro dias da feira”, afirma Cunha. A expectativa é
que o número de visitantes tenha atingido a 20
mil pessoas.

Com a evolução do evento e o crescimento
constante dos números, a Construvale já se con-
solidou como um dos maiores eventos do gê-
nero no país. “Somente nas grandes capitais
existem feiras do mesmo porte da Construvale.
Isso demonstra a pujança da nossa região e a
maturidade do nosso mercado imobiliário e da
construção civil”, conclui Cunha.

Diferencial
Além das  nov idades  em 2012,  a  8ª

Construvale apresentou outros diferenciais para
o público visitante. Quem foi à feira, encontrou
os principais lançamentos imobiliários de São
José dos Campos, além de várias opções em
materiais de acabamento.

A  8ª  Cons t ruva le  é  uma rea l i zação  da
Aconvap, e teve apoio da Caixa Econômica
Federal, do SEBRAE-SP, da SABESP, AEA,
SINDUSCON e do Vale Sul Shopping.

I Semana do Design
O Colinas Shopping realizou neste mês a ‘1ª Se-

mana do ‘Design’ - Mostra Releituras: o design dos
últimos 15 anos’. Um grupo de profissionais do se-
tor, entre eles decoradores, designers e arquitetos
de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, apre-
sentaram seus trabalhos na Praça de Eventos do
Shopping. Além de possibilitar o acesso da comuni-
dade às peças e cenários produzidos especialmen-
te para a ‘Semana do Design’, o objetivo da mostra
foi também a prestação de serviço: a cada dia, pro-
fissionais estarão à disposição, oferecendo uma
consultoria gratuita para o público visitante da expo-
sição.

Palestra sobre o mercado
Acontece no próximo dia 17 de setembro, às 19h

a palestra “Como analisar e pesquisar o mercado”.
Com a presença da palestrante Mônica Lemes
Padovani – Consultora SEBRAE, o evento será gra-
tuito e acontecerá no Salão de Eventos da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Guaratinguetá. Ins-
crições: (12) 3128.2208 – 3128.2217 – com Gabrielle
ou Gisele.

Curso de Recrutamento e Seleção
No próximo sábado (25/8), o Senac Taubaté ini-

cia o curso de Recrutamento e Seleção onde o parti-
cipante desenvolve habilidades com pessoas para
preenchimento de vagas, desenvolvendo atividades
relacionadas à descrição de perfil, captação de can-
didatos, análise crítica de competências e encami-
nhamento para contratação. O objetivo do curso é
para que o profissional atenda de forma eficaz as
demandas corporativas específicas dentro da área
de recursos humanos. Os interessados em obter
mais informações sobre o curso e efetuar a inscri-
ção podem entrar em contato com o Senac Taubaté
pelo telefone (12) 2125-6099. O curso será realizado
até o dia 10 de outubro sempre aos sábados, das9h30
às 13h30.

Outback completa um ano
Primeira unidade instalada na região, o Outback

Steakhouse de São José dos Campos caiu no gos-
to do consumidor joseense e de moradores vindos
de cidades vizinhas. E em meio a elogios e grande
movimento, a unidade comemora um ano de opera-
ção.

“Ficamos muito felizes com a forma como fomos
recebidos em São José dos Campos e procuramos
retribuir diariamente esse carinho oferecendo aos
nossos clientes a hospitalidade única da rede
Outback, unido a um serviço descontraído e de qua-
lidade”, ressaltou o sócio-proprietário do restauran-
te, Luis Fernando Miyamura.

O espaço físico do restaurante e a capacidade
de atendimento seguem os padrões da rede: a uni-
dade de São José tem área de 600 m² e possui 240
lugares. Além disso, o atendimento personalizado
permite que os frequentadores desfrutem ainda mais
do cardápio que inclui opções de steaks, além de
pratos à base de peixe, frango, carne suína, cordei-
ro, sanduíches, sopas e saladas.

O Outback está localizado no Piso Superior do
Center Vale Shopping - Av. Deputado Benedito
Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz. Horário de
Funcionamento: de segunda a quinta-feira: das 12h
às 15h e das 18h às 23h; sexta: das 12h às 15h e das
18h às 1 h; sábado: das 12h às 1h; domingo: das
12h às 22h30.

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

ParaParaParaParaParaempresas
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Taubaté Shopping promove
megaliquidação de inverno
com descontos especiais

Pinda cobre Praça para feirantes

As obras da Praça Liberdade estão em andamen-
to e a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, está fazendo a co-
locação dos pilares para a instalação da nova co-
bertura do local. A nova cobertura da praça terá te-
lhas termo acústicas e haverá brizes. A estrutura
metálica é tubular e todo o piso será trocado e as
rampas de acessibilidade serão readaptadas. A obra,
iniciada em maio, está prevista para terminar no final
deste ano.

Caçapava e MWL finalizam obra

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria
de Obras, finalizou uma obra entre as avenidas Wil-
son Ferreira Diniz e Altomir Spinelli. Parte da melhoria,
trecho de 600 metros, foi realizado em parceria com
a empresa MWL, que doou o material necessário. O
restante, 700 metros, foi feito com recursos própri-
os.  A via está sendo adaptada para receber calça-
das e ciclovias, com a sinalização adequada para
gerar mais comodidade e segurança aos usuários.

 

Taubaté isenta construções populares
A Câmara deTaubaté aprovou em duas votações

durante sessão o projeto de lei de autoria de
Chico Saad (PMDB), que concede isenção de
impostos para Zeis (ZonaEspecial de Interesse
Social) ,  em conformidade com o programa
habitacional Minha Casa, Minha Vida, do Governo
Federal. A proposta concede, no caso de cons-
truções em área de Zeis, isenção da taxa de li-
cença para arruamento, loteamento, condomínio
e obras; do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis Intervivos); e do IPTU (Imposto so-
bre PropriedadePredial e Territorial Urbana), até a
concessão do habite-se.

O Taubaté Shopping ini-
ciou, na quinta-feira, dia 23
de  agos to ,  a  t rad ic iona l
megaliquidação de inverno
“4 Dias de Loucura”, que vai
mexer com o varejo da re-
g ião ,  com preços
imperdíveis e a maior varie-
dade de grandes marcas da
cidade.

Quem ficou na vontade de
comprar aquele produto es-
pec ia l ,  es ta  é  a  hora  de
aproveitar o bota-fora para
atualizar o guarda-roupa, tro-
car de celular, comprar o tão
desejado perfume, além de
curtir um passeio agradável
com amigos e família. Tudo
com as melhores condições
de pagamento.

Segundo a gerente de marketing do Taubaté
Shopping, Martha Serra, será uma ótima opor-
tunidade para o público adquirir produtos com
descontos  e  cond ições  de  pagamentos
imperdíveis.

Todas as lojas do Taubaté Shopping esta-
rão com até 70% de desconto durante o perío-
do da promoção. Além dos descontos, os lo-
jistas prepararam condições especiais de pa-
gamento.

As ofertas dos “4 Dias de Loucura” são roupas,
sapatos, acessórios e todo o mix de produtos
comercializados. Ótimas oportunidades de com-

pras virão acompanhadas ainda de promoções re-
lâmpago, sorteio de brindes e vale-compras, que
variam de R$ 20,00 a R$ 100,00. Para animar a
criançada haverá atividades com mágicos, palha-
ços, música, distribuição de pipoca, algodão-
doce, pintura artista e bexigas personalizadas. É
diversão para toda família!

Feira de Noivas
Realizado com sucesso, a Feira de Noivas do

Taubaté Shopping aqueceu ainda mais o merca-
do, concentrando todos os produtos e serviços
para a realização de um casamento em um só lu-
gar, atraindo milhares de pessoas.

Com mais de 30 expositores, a feira ofereceu
opções de gráficas, buffets, vestuário, som e ilu-
minação, decoração, bolos artísticos, fotografia e
filmagem, músicos, carros especiais para trans-
portar as noivas, dentre outros. O evento foi orga-
nizada pela Publ iart ,  empresa de
Pindamonhangaba/SP, que desenvolve eventos
dessa linha em várias cidades do interior paulista.

Sobre o Mercado
Uma projeção da Associação dos Profissionais,

Serviços para Casamentos e Eventos Sociais
(Abrafesta) recém-divulgada estima que a indús-
tria de casamentos e eventos deve faturar R$ 14
bilhões neste ano. Em 2011, os fornecedores de
produtos e serviços para festa arrecadaram mais
de R$ 12 bi.

Tal previsão encontra fundamento no registro
de 19 mil casamentos por semana no Brasil, nú-
mero que tende a aumentar em razão de um outro
dado que chama a atenção: o recorde de pesso-
as solteiras no País. Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), este grupo
contabiliza 77 milhões de pessoas.Feira de Noivas em Taubaté

Fachada do Taubaté Shopping Center

Divulgação

Divulgação

Celso Correa

Elis Batina
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Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no desenvolvimento do potencial

humano e um expert em desempenho de alto
nível. Palestrante em Vendas, Motivação e Lideran-

ça. 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

Divulgação

Empresas
Micromultinacionais...

Você sabe o que é isso? Por mais que sua
empresa seja pequena e você esteja pensan-
do que nunca se tornará grande e que também,
dificilmente conseguirá exportar ou ganhar re-
conhecimento fora de sua área de atuação, é
importante conhecer como elas atuam.

 
As micromultinacionais são constituídas por

pequenos negócios que não precisam investir
intensamente em ativos – instalações de fabri-
cação, canais de distribuição ou sistemas de
logística – em todo o mundo. Elas apenas utili-
zam os  serv iços  p res tados  por  empresas
especializadas em transporte, logística e ope-
rações  f inance i ras ,  a  f im de  que  possam
gerenciar as suas transações.

 
Tampouco precisam investir tempo, dinhei-

ro e esforço gerencial para comercializar seus
produtos e serviços. Graças a Internet, as re-
des de consumidores são globais e a comuni-
cação boca a boca, agora virtual, faz com que
os negócios fluam em alta velocidade.

 
Como exemplo de micromultinacionais tem-

se empresas de segmentos diversos tais como
artesãos, fabricantes de cosméticos, chocola-
tes, roupas de cama-mesa-banho que atuam no
mercado g loba l ,  vendendo seus  p rodu tos
online a clientes de qualquer parte do mundo.

 
Essa nova forma de negócio, feito por es-

sas pequenas empresas, só é possível porque
outras empresas especialistas contribuem para
facilitar a criação de redes de conveniências,
interconectadas em todo o planeta, e fornecer
uma poderosa base de competências global
que permite que empresas pequenas e muitas
vezes, carentes de recursos tenham acesso
aos mercados mundiais.

 
Acesse nosso canal: www.youtube.com.br/

profmenegatti e inclua as vídeos-dicas do Prof.
Menegatti em seu site.

Caminhão com o Impostômetro
conscientizou população em São José

A população de São José dos Campos recebeu
neste mês o caminhão com o Impostômetro e o
Feirão do Imposto. A ação está sendo realizada em
outras dez cidades paulistas e servirá para
conscientizar a população de diversas regiões do
Estado sobre a alta carga tributária brasileira. O
Impostômetro
mostrará em
cada cidade o
valor pago por
todos os brasi-
leiros e também
– com exclusivi-
dade – o valor
pago por todos
os moradores
do município vi-
sitado.

Em São
José, o cami-
nhão percorreu
as principais
avenidas da ci-
dade e ficou estacionado no Largo São Benedito,
no Centro, para a população visitar o Feirão do Im-
posto em seu interior. Neste feirão foram expostos
vários produtos com a indicação dos impostos em-
butidos em seus preços.

O presidente da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Rogé-
rio Amato, aposta na ação como uma alavanca para
a conscientização das pessoas em relação ao ex-
cesso de impostos pagos no Brasil. “Acredito que
levar o Impostômetro até as cidades e mostrar fisi-
camente o quanto todos pagam de impostos causa
um impacto impressionante nas pessoas. Muitas
vezes o cidadão desconhece que os impostos que
ele paga é que mantêm os serviços públicos. Por
essa razão, deve exigir melhorias e cobrar das au-
toridades competentes a melhor utilização deste di-
nheiro”.

O presidente da Associação Comercial e Indus-

trial de São José dos Campos (ACISJC), Felipe Cury,
acredita que a iniciativa movimentou a cidade e foi
muito útil para conscientizar a população de toda a
região. “O excesso de impostos é o maior mal des-
necessário. A Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, através do Impostômetro, tomou consciên-

cia disso”.
São José dos

Campos
Desde 1º de

janeiro deste
ano, todos os
moradores de
São José, jun-
tos, já pagaram
mais de
R$1.225.837.000,00
de impostos
municipais, es-
taduais e fede-
rais. Este cálcu-
lo, que também
pode ser feito

para a população de outros municípios, está dispo-
nível no Portal do Impostômetro na Internet, no en-
dereço www.impostometro.com.br.

Histórico
O “Impostômetro” foi inaugurado em 20 de abril

de 2005. Em 13 de setembro de 2011 o novo portal
do Impostômetro (www.impostometro.com.br) foi
colocado no ar. Nele é possível ver o quanto o País,
os estados e os municípios estão arrecadando em
impostos.

ONG Criança Segura comemora
11 anos de atividades em São José

Para contar a trajetória de sucesso da CRIAN-
ÇA SEGURA na região do Vale do Paraíba, em
parceria com a Johnson & Johnson, a ONG orga-
nizou recentemente um evento de comemoração
aos resultados alcançados nos últimos onze anos
e de agradecimento à J&J e aos funcionários que
fazem parte desta história.

Desde 2001, a ONG CRIANÇA SEGURA realiza
ações locais para promover a prevenção de aci-
dentes na infância e adolescência. Estas lesões
representam a principal causa de morte de crian-
ças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil e
desde a chegada da ONG na região, muitas vidas
vêm sendo salvas por meio da formação de
multiplicadores da causa, adoção de comporta-
mentos mais seguros pela população e de políti-
cas públicas adequadas à segurança da criança.

No espaço em frente ao restaurante, foi expos-
ta uma linha do tempo com fotos e breve relato

dos principais acontecimentos de 2001 a 2012.
Entre os principais destaques, a mobilização dos
próprios funcionários da J&J, que estimularam o
início do Programa CRIANÇA SEGURA na Escola,
e a posterior formação do grupo de voluntários.
Como resultado, até 2012, mais de 230 escolas
de sete cidades do Vale do Paraíba envolveram-
se na iniciativa, impactando 78 mil alunos e 1.342
professores.

Sobre a Johnson & Johnson do Brasil
Johnson & Johnson do Brasil é uma empresa

voltada para a saúde e bem-estar dos consumi-
dores, investindo fortemente em pesquisa e na
qualidade dos seus produtos. No Brasil desde
1933, a empresa emprega cerca de cinco mil fun-
cionários atua em quatro setores: Johnson &
Johnson Produtos para Consumo, Johnson &
Johnson Medical Brasil, a farmacêutica Janssen e
a Vision Care (Lentes de Contato).

Ação visa conscientizar consumidores

Lucas Lacaz Ruiz

Produtos indicam impostos imbutidos

Lucas Lacaz Ruiz
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São José recebeu II Congresso Brasileiro de Cidadania Fiscal

SPT - Sondagem e Pesquisas Tecnológicas foi
certificada na ISO 9001 com apoio da Gestão Smart

A empresa SPT – Sondagem e Pesquisas
Tecnológica obteve certificado inédito da ISO 9001
no seu setor de atuação  no início deste mês, com
apoio da consultoria Gestão Smart.

A SPT está no mercado há 14 anos realizando
inspeção de concreto nas obras e ensaio de re-
sistência dos concreto nos seu laboratório para
atestar a confiabilidade
dos concretos util izado
nas construções civis de
acordo com as mais rígi-
das normas da ABNT (As-
sociação Brasi leira de
Normas Técnicas).

Segundo Rodrigo
Rios, diretor da empresa,
o setor de construção ci-
vil está em franca expan-
são devido a projetos go-

vernamentais para construção de
casas populares, alta demanda
de condomínios e prédios para
classe media alta, além das ne-

cessidades de expandir a infra estrutura do
Vale do Paraíba para atender aos evento da
Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas de 2016
e com isto empresas do ramo da SPT terão
alta demanda nos próximos anos.

Esses fatores também atraem muitas em-
presas concorrentes para na região, porém a

SPT com a obtenção
do certificado da ISO
9001 vem a demonstrar
para as empreiteiras
que a empresa tem pes-
soas, processos e
e q u i p a m e n t o s
confiáveis para atender
às exigências dos cli-
entes com qualidade.

Além das inspeções
e ensaios em concreto

Rodrigo Rios, diretor da empresa

Equipe da SPT

Fotos: Divulgação

Compromisso com a cidadania, responsabilida-
de com os tributos, transparência,
conscientização...foram estas as palavras chave do
II Congresso Brasileiro de Cidadania Fiscal que acon-
teceu em São José dos Campos – SP e contou com
a presença de mais de 350 pessoas. O Congresso
foi um momento de reflexão e troca de experiências
com a Educação Fiscal que evidenciaram a necessi-
dade de se expandir o conhecimento acerca dos tribu-
tos em prol de uma sociedade mais justa e consciente.

O auditório repleto de educadores, servidores e
representantes da sociedade civil animou os
organizadores do evento, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José dos Campos e a
Universidade Estadual de Maringá, desejosos por
levar a Educação Fiscal ao cotidiano dos cidadãos,
desde a escola, lugar de transformação social.

Os palestrantes abrilhantaram o evento discorren-
do sobre os temas, alertando com base em índices
e pesquisas, partilhando casos e fazendo uso da
dramaturgia, do bom humor e da música; e assim os
presentes se emocionaram e tiveram a certeza de
que uma nação mais solidária e justa é possível.

O II Congresso Brasileiro de Educação Fiscal
aconteceu no Teatro do SESI, nos dias 15 e 16 de
Agosto de 2012 e teve por objeto a discussão so-
bre as Estratégias para a Educação Fiscal e o Con-
trole Social dos Gastos Públicos, em consonância
com a programação que contou com palestras so-
bre o Programa Nacional de Educação Fiscal no
Contexto Interdisciplinar, a Tributação e Dignidade

Humana, os Pecados Capitais e as Virtudes da Edu-
cação; Relatos de casos, exibição de curtas, mesas
redondas e apresentações artísticas, com “O Auto
da Barca do Fisco” e o Grupo Abaecatú. Presenças
ilustres como do representante do Eurosocial, profes-
sor doutor Borja Díaz Rivillas, da Universidade de
Salamanca (Espanha), do assessor do Programa Naci-
onal de Educação Fiscal de Honduras, David Jerezano
Carvajal, do Pós-Dr. Gabriel Perissé, da Universidade
de São Paulo (USP), do Prof. Dr. Marciano Buffon, do
Gerente Nacional do Programa Nacional de Educação

Fiscal, Eugenio Celso Gonçalves e demais palestrantes
colaboraram para o sucesso do evento.

O evento trouxe como resultado imediato 89 inte-
ressados em participar do Observatório Social de
São José dos Campos, ampliação do Grupo de
Educação Fiscal local, novos projetos junto à Edu-
cação, a mobilização de representantes de várias
instâncias presentes, além dos trabalhos apresenta-
dos para os Anais. Agradecemos o apoio de todos
os parceiros, sem o qual não seria possível esta
realização.                Colaboração - texto Paula Alvares

a SPT também faz inspeção e ensaios em solos,
concretos e asfalto atendendo as mais rígidas nor-
mas do setor.

Informações adicionais da SPT podem ser obti-
das através do site www.sptsondagens.com.br e nos
telefones 12 3929 9012 e 12 3929 4424.

equipe de teste de concretoSPT_1

Incentivo Empresarial à Cultura

Programação Cultural da BASF trouxe
maestro João Carlos Martins a Guaratinguetá

O renomado maestro João Carlos Martins se
apresentouá em Guaratinguetá, recentemnte, no Au-
ditório da Escola de Especialistas de Aeronáutica
em evento fechado, apenas para convidados.  Além
da regência à frente da Orquestra Camerata Bachiana,
o maestro tocou algumas peças ao piano acompa-
nhado dos músicos e falou sobre sua trajetória.

Os convidados para a apresentação foram pro-
fessores da rede municipal de ensino, autoridades,
militares, membros do CCC (Conselho Consultivo Co-
munitário), e colaboradores da empresa. O encontro foi
promovido pela BASF, por meio da lei de incentivo à
cultura do governo do Estado de São Paulo – ProAC.

A apresentação fez parte do Projeto na Roda com
o Maestro, que inclui a distribuição de dois mil livros
infantis para os alunos das redes municipais de en-
sino de Guaratinguetá com o objetivo de difundir a
música clássica. A noite foi dividida em vários mo-
mentos começando com a exibição do vídeo sobre
a trajetória do maestro. Na sequência, ele se apre-
sentou ao piano acompanhado do tenor Jean William,
25 anos, revelação da música operística brasileira e
um dos pupilos de João Carlos Martins. Willian já se
apresentou em diversas salas de espetáculos no Bra-
sil e no exterior e atualmente desenvolve projetos en-
tre Brasil e Itália em parceria com a Rede Luther King.
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Avenida Fortunato Moreira – 100 anos de
história e comércio forte de Pindamonhangaba 

O jornal ValeEmpresarial traz hoje uma reportagem especial que conta a história de uma das mais importantes vias públicas de Pindamonhangaba: a
avenida Fortunato Moreira, que neste ano de 2012 celebra seu centenário. Tomada por comércio dos mais variados ramos, a avenida hoje movimentada
foi onde nasceu o antigo comerciante e empreendedor Fernandes Prolungatti, que mora na via pública até hoje e juntamente com ela celebra o glorioso

centenário. Conheça a história desse morador centenário, do patrono da rua e o punjante comércio desta via.

Quem foi o Dr. Fortunato dos Santos Moreira
Filho do Capitão Manoel dos Santos Moreira e Maria Caetana dos Santos Moreira, nascia no dia 11 de

junho de 1862, em Pindamonhangaba, o dr. Fortunato dos Santos Moreira.
No período de estudante, escreveu para vários

veículos, entre eles revistas e jornais, e foi um dos
redatores do jornal científico e literário
‘Pindamonhangabense’. Formou-se em Direito no
ano de 1862, em São Paulo, seguindo depois para
advogar em comarcas de outras cidades, dentre
elas, Casa Branca e São José do Rio Pardo

Homem público dos mais respeitados e firme em
suas convicções, Fortunato Moreira foi um grande
republicano, mas passou por um período de afasta-
mento da Advocacia e da Política. Após prestar ser-
viços relevantes ao Partido Liberal nos tempos de
Império, envolveu-se entusiasta no nascimento da
República, tornando-se um dos seus mais fervoro-
sos e leais defensores.

Como paulista, impôs-se corajosamente contra a

campanha civilista do governo federal que tinha a
pretensão de intervir nos assuntos políticos de São
Paulo, e tomou parte no movimento repulsivo contra
essa tentativa de tirar a autonomia do povo bandei-
rante.

Embora longe de sua terra natal, nunca deixou
de visitar seus amigos de infância e prestar bons
sérvios ao município. É de sua iniciativa a instalação
do Haras Paulista, onde eram criados cavalos da raça
Bretão para servirem ao Exército Brasileiro.

Dessa forma, o caminho do núcleo habitacional
de Pindamonhangaba até o novo haras precisava
de ampliação, e foi aberta então a rua. Mais tarde, a
Câmara Municipal de Pindamonhangaba, em home-
nagem ao ilustre jornalista, advogado e político aqui
nascido, denominou a via de Avenida Fortunato

Moreira.
Fortunato dos Santos Moreira foi casado com

Ambrosina Salgado, com quem teve os filhos:
Erotildes, Rosentina, Roberto, Odwaldo e Paulo.

Faleceu antes de completar 60 anos, no dia 2 de
fevereiro de 1922, em São Paulo.

Fonte: ‘Pindamonhangaba através de dois séculos e
meio – 1672 a 1922’, de Athayde Marcondes

Divulgação

Um pouco sobre a história da Avenida Fortunato Moreira 

Publicado pela Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, em 1993, o livro ‘Nossas Ruas’
é uma coletânea escrita por professores e morado-
res ilustres da cidade que contam a história das mais
importantes vias públicas do município.

Sob a iniciativa do professor Ângelo Paz da Silva
o livro é uma verdadeira aula de história. Após con-
vidar a Sra. Carmelita Gama Romeiro para que es-
crevesse sobre as ruas tradicionais de
Pindamonhangaba, a mesma reuniu 37 moradoras
de 37 ruas e cada uma escreveu sobre a via onde
moravam.

A senhora Estela Maria Gutmacher Galvão Bueno,
na ocasião, escreveu um relato histórico sobre a
Avenida Fortunato Moreira, o qual reproduzimos para
conhecimento de todos.

 Nossas Ruas: Avenida Fortunato Moreira 
Quarta-feira da semana passada, à noite tocou a

campainha do telefone da minha casa; quando aten-
di era Dona Elza, convidando-me para escrever al-
gumas linhas sobre a rua onde moro, a Avenida

Fortunato Moreira.
Esta magnífica avenida

que parte da Rua Gregório
Costa e vai até a passagem
de nível da EFCJ, perto do
Haras Paulista, foi inaugurada
no dia 27 de abril de 1912,
pelo então Secretário de Agri-
cultura, Dr. Pádua Salles.

Em 1942, quando
meus pais aqui chegaram,
eram poucas as casas
existentes nesta avenida,
que era até então conhe-
cida como a ‘rua dos Bam-
bus’. Vim morar nesta ave-
nida com dois anos de ida-
de.

Conservo gratas recor-
dações desta avenida. Nela brinquei de roda, de
esconde-esconde, de amarelinha, com minhas que-
ridas amigas Maria Isabel Alckmin Nogueira, Carmem
Eulália Marcondes Guimarães, Maria Cecília Reale
Vieira, Norma Juliano e a amiga Ditinha.

Nesta bela avenida passei toda a minha infância...
Nela brinquei, namorei e casei. Hoje é minha filha
Marcela que começa a brincar nesta tão querida ala-
meda.

Belas residências foram construídas nestes últi-
mos anos, infelizmente não me lembro de todos os
proprietários, citarei então os que mais eu conheço:
Sr. Antonio Teberga, Sr. Luiz Pereira da Silva, Naoto
Sonoda, Sr. Resende, Dr. Raul Nelson Guaragna, Sr.
Suzuki, Sr. Sassaki, Sr. João Rangel, Sr. José
Marcondes Silveira, João Clímaco Alves, Srs Geral-
do e Gijo (antigos funcionários da EFCB), Srs Salva-
dor Piorino, Capitão Francisco Caramez, Dr. George
Heiduschka, Benedito Marcondes Godoy, Domingos
Santiago, Nelson Pereira, Joaquim de Mattos, Famí-
lia Quintão, e muitos outros cujos nomes não me

ocorrem no momento.
A Avenida Dr. Fortunato Moreira conta também com

alguns estabelecimentos comerciais: armazéns de
secos e molhados de José Vicente Monteiro, a Ma-
lharia Téa, a Cooperativa Pecuária de
Pindamonhangaba, a pequena fábrica  e reforma de
móveis estofados de Dona Júlia dos Santos, e a
antiga fábrica de ladrilhos da família Prolungati.

Através desta avenida, podemos chegar ao Insti-
tuto dos Sagrados Corações, ao Aeroclube , à Cida-
de Nova e ao cemitério Municipal.

Para encerrar esta crônica com o que eu gostaria
que fosse ‘um toque de poesia’ (ah! tivesse eu a
arte do Sr. Orlando Brito!), traduzo numas pobres
estrofes um pouco da minha saudade:

 
A ‘Fortunato Moreira’
É uma avenida de Pinda
Para muitos, a mais linda
E, pra mim, a primeira
 
Nela passei minha infância
Despreocupada e feliz;
Quem a vê, hoje não diz
O que foi à distância
 
De floração colorida
Pelos bambus ensombrada
Mais parecia uma estrada
Que propriamente ‘avenida’
 
Caminho do ‘Campo Santo’
Quando passava em cortejo
(parece que ainda a vejo!)
A rua perdia o encanto:
 
Os homens se descobriam
Olhando  o caixão sinistro;
E as mulheres – Santo Cristo!
Unindo as mãos se benziam

Imagem do final da década de 60 mostra aspecto da rua e família do empresário
Carlos Marcelo César (AgoravaleValeEmpresarial)

Arquivo Pessoal
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Fernandes Prolungatti: empreendedor e pioneiro morador da Avenida
Divulgação

Residência do empreendedor sr. Fernandes Prolungati, uma das
primeira moradias da rua, onde o mesmo reside há 100 anos.

Fotos: Divulgação

Um centenário em dose dupla é comemorado em
Pindamonhangaba neste ano. Junto a Avenida
Fortunato Moreira, que em 2012 se torna centenária,
um de seus mais ilustre moradores também com-
pleta 100 anos de vida: Fernandes Prolungati.

Nascido em 16 de agosto de 1912, o “seo “
Fernandes agora só descansa, após ter dedicado
quase uma vida inteira à suas atividades profissio-
nais e a criar os sete filhos que nasceram do casa-
mento com a saudosa esposa, Dona Maria.

Com a ajuda do genro Fran, “seo” Fernandes bal-
bucia alguma coisa do que consegue lembrar da an-
tiga cidade de Pindamonhangaba. São imagens pro-
vavelmente quase fragmentadas num cantinho da me-

mória, que ainda insistem em vir à tona.
Na Fortunato, rua onde sempre viveu:

“Essa era uma rua só de bambus (Fortu-
nato Moreira), dos dois lados ... minha casa
ficava sozinha aqui... a cidade era toda pra
lá... “

Ele lembra que havia dois riachos: um
ribeirão, hoje canalizado, que vinha da la-
goa onde é a antigo recinto de exposições
da Expovap e passava no terreno ocupa-
do agora por um supermercado. O outro
caminho d’ água, Ribeirão Tabau, também
canalizado, passa nas proximidades do Edi-
fício Barão de Itapeva e do Bar do Ademir”

Dentre tantas atividades, esse senhor
centenário trabalhou em ramos de horti-frutis
com Antero Moreira, e com material de cons-
trução na casa Moacir Freire. Foi também o
responsável pela construção da famosa chaminé da
antiga Cerâmica São Geraldo, hoje transformada em
ícone de um projeto cultural. Mas a atividade em que
mais se destacou foi na produção de pisos e produ-
tos de cerâmica, quando fundou a Fábrica de Ladri-
lhos Fernandes Prolungati. Várias casas da cidade
são decoradas com os ladrilhos produzidos em sua
indústria.

Embora muito vaga, outra de suas reminiscênci-
as guarda imagens do antigo traçado da linha férrea.

Até meados da década de 40 a velha Maria Fumaça
ficava onde hoje passa uma estreita rua denomi-
nada “Tribuna do Norte”.

A casa Fernandes Prolungati é a mesma onde
ele nasceu, há 100 anos, na esquina da Fortunato
Moreira com a rua Cônego Tobias. Sentado em
sua cadeira, o pai de Luiz, Marice, Maria Helena,
Marisa, Alípio, Francisco Carlos e Cristina contem-
pla mais um fim de tarde de seus mais de 36.525
dias de vida.

Sr. Fernandes Prolungati

O comércio forte e variado da Avenida Fortunato Moreira
Após 100 anos, a pequena e estreita Rua dos Bambús que começou com poucas residências, conta hoje com mais comércio do que casa.
São ao todo 62 estabelecimentos comerciais dos mais variados ramos e porte, gerando emprego e riqueza para o município.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA FORTUNATO MOREIRA
Estabelecimento Localização nº Telefone nº
Sorveteria Skina do Sorvete 642 3522-1902
São Caetano  Materiais para Construção 657 3645-3088
Bike Bicicletaria 620 9710-8632
Igreja Evangelho Quadrangular 608 3643-4312
Sinal Verde 576 3645-8106
Auto Griff 571 3522-1890
Adriano Motos 551 3645-6774
Teberga Refrigeração 544 3643-2443
Bar do Ademir 505 3642-5159
Reciclagem Koringa 624 7850-3351
Fox Informática 484 3645-5530
Buick Escapamentos e Catalizadores                   454 3648-2811
Marcelo Motos 455 3648-5086
Clinica Veterinária Sassaki 348 3642-3612
Cantina Cantinho dos Amigos 307 3648-6617
CS Automação Comercial 341  3645-3775 / 7811-9383
Borracharia do Hildo 504  9767-8622 / 9134-0131
Giga Moto 296 3648-8759
Ótica Prado 304  3527-1027 / 9185-6906
Butterfly Modas 314 3522-7455
Papelaria Risk e Rabisk 248 3527-5051
Portal Agoravale 505  3645-2300 / 7850-7017
Celina Ferragens 165 3643-4802
EcoVale Cartuchos 81 3642-2729
Ki limpeza 57 3642-1269 / ID 650*2237
Clinica Fisio Spa 51 3645-6257
Erica Hochie 51 3642-5140
Refrigeração Progresso 25 3645-8910
SKY- loja das Antenas 228    3645-2980/3522-9004
Tema Embalagens 44 3648-3138
Du Serrano 38 3645-9026
Clinica de Fraturas Dr. Marcelo 30   3643-4869 / 9782-1139
A. Callan  Inglês e Espanhol 380 3648-6303

OUTROS ESTABELECIMENTOS
AM Fitness / Marfinite / Igreja Arena Jovem / Clinica São Lucas Dr. José Raimundo / Maktub Supermercado / Byoderma Farmácia de Manipulação / Clinica

Radiológica Dr. Jose Carlos Silva / Departamento de Trânsito Prefeitura / Tapeçaria Chrisostomo  / Oftamoclin Dr. Ricardo Puppio / Café Carriço / Lava Rápido Rodão
/Aranha Pesca / CFC Avenida / Distribuidora de Gás Ultragaz / Cantina Bom Gosto / Padaria Skina Pão / Atelier de Costura Tesoura de Ouro / Lâmede / Duo Phisicus
/ Ortodontia Especializada Drª Rosana / Cibernet  Lan House / Clinica Futura / Elô Baby  / Izabelle Calçados / Alto Astral / Estrela Pet Shop / Clinica Equilíbrio /
Cabelereiro Dirceu Borboleta

Trânsito intenso e crescimento comercial da via levou a
prefeitura a construir, em 2006, a rotatória José Dias,

homenagem ao tradicional comerciante da via.

Madrugada na avenida Fortunato Moreira

Comércio foi ocupando as residências e progresso
eliminou parte da arborização da via pública
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Oscar Shoes Parade

Oscar Calçados e Taubaté Shopping
promovem acesso da população à cultura

Quem passar pelo Taubaté
Shopp ing  va i  se  deparar
com um sapato gigante, fei-
to  de f ib ra  de v idro ,  com
dois metros quadrados, todo
est i l izado pelos ar t is tas do
Grupo Arte e Raiz, que vão es-
tampar na peça a história do
Vale do Paraíba. Trata-se do Os-
car Shoes Parade, inspirado na
Cow Parade, a mais bem suce-
dida exposição de arte outdoor
do mundo.

Idealizado pela rede de lojas Oscar Calça-
dos, o projeto visa possibilitar acesso da po-
pulação local a cultura, por meio de instalações
artísticas em vários pontos públicos. “O interes-
sante é a interatividade das obras com o público,
pois as instalações ficarão ao ar livre e a popula-
ção pode tocar e tirar fotos”, afirma José Oscar
Constantino, diretor da Oscar Calçados.

Na região, haverá peças ainda em São José
dos Campos e Jacareí, estilizadas por artistas
bastante conhecidos no Vale, como Bruno Brito,
Fernando Ito, Gislaine Eras, Grupo Arte e Raiz,
Paulo Seccomandi, Renata Freitas, Reynaldo Berto

e Giancarlo Ragonese. E cada um deles re-
cebeu a peça totalmente lisa
e sem acabamentos para
personalizá-la.

A exposição tem dura-
ção de um mês e depois se-

gue para outras cidades, em ex-
posições itinerantes.

Para conhecer mais sobre o projeto, a Oscar
Calçados preparou um hotsi te  especial :
www.oscarcalcados.com.br/shoesparade.

Serviço: O Taubaté Shopping fica na Av. Charles
Schneider, 1700 - Vila Costa – Taubaté/SP.  
www.taubateshopping.com.br. O empreendimento
é administrado pela AD Shopping, assim como
outros 26 shoppings em todo o Brasil.

Vendas no Comércio

Dia dos Pais aumentou
em 10% as vendas do
comércio em São José

Os comerciantes de São José dos Campos es-
tão comemorando os bons resultados no Dia dos
Pais. Segundo pesquisa da Associação Comercial
e Industrial de São José dos Campos, a data come-
morativa apresentou vendas 10% maiores do que
as do ano passado. A pesquisa realizada no dia 13
de agosto entrevistou 30 lojistas da cidade e teve
como objetivo identificar o desempenho de venda
de presentes para o Dia dos Pais na perspectiva
dos comerciantes.

O setor que obteve os melhores resultados, con-
forme o apontado pela pesquisa realizada antes da
data, foi o de vestuários. Além disso, os resultados
confirmaram também a previsão dos comerciantes
sobre os valores gastos nos presentes. A maior par-
te dos produtos comprados foram de até R$100, com
40%, seguidos pelos produtos de até R$50, com
26%, de R$101 a R$200 e acima de R$200, ambos
com 17%.

Outra informação importante apontada pela pes-
quisa foi a forma de pagamento mais utilizada. Do
total das vendas, 87% foram realizadas com cartão
de crédito. Em seguida aparecem o cartão de loja
(7%) e o cartão de débito e dinheiro (ambos com
3%).

A ACI também perguntou aos comerciantes qual
o impacto das promoções realizadas em seus co-
mércios e verificou que aqueles que investiram em
promoções obtiveram melhores desempenhos nas
vendas. Dos entrevistados, 88% afirmaram ter inves-
tido em promoções e melhorado as vendas, enquan-
to apenas 6% dos pesquisados acreditam que o
investimento em promoções não trouxeram bons re-
sultados. Os demais (6%) não fizeram o investimento.

ACIT sorteou
uma viagem para o

Dia dos Pais
A Associação Comercial e Industrial de Taubaté –

ACIT – premiou nesta quarta-feira, 15, o felizardo
Marcos Roberto Pereira da Rosa, com uma viagem
com três acompanhantes para o Paradise Lake Resort
& Golf Mogi das Cruzes. O consumidor ganhador
realizou suas compras durante o período do Dia dos
Pais na empresa associada Depósito Casa Nova,
uma das mais de 400 lojas participantes da campa-
nha “Premia Taubaté”.

Outra premiação oferecida pela ACIT é um vale-
compra no valor de R$ 800,00, que será entregue ao
funcionário que realizou a venda premiada.

O sorteio aberto ao público aconteceu no prédio
da entidade, contando com a presença de diversos
participantes e curiosos, e foi transmitido ao vivo pela
Rádio Metropolitana. Ao todo, retornaram para o sor-
teio mais de 1 milhão de cupons.

A premiação do Dia dos Pais encerra a campa-
nha “Premia Taubaté”, realizada pela ACIT. A campa-
nha englobou as datas do Dia das Mães e Dia dos
Namorados. A próxima campanha promocional da
entidade será a “Sonho de Natal II”, que pelo segun-
do ano consecutivo sorteará uma casa no valor de
R$ 100 mil.

Grupo SOMOS RH completa três anos de atuação e
recebeu Rubens Barrichello no Taubaté Shopping

O piloto da Fórmula Indy, Rubens Barrichello (foto)
esteve no Taubaté Shopping para participar de um
evento na Conexão-FGV. Rubinho ministrou uma pa-
lestra, seguida de um bate-papo, sobre estratégia e
disciplina, aplicadas à sua vida e a longa carreira na
Formula 1, quase 20 anos de velocidade.

O evento, patrocinado pela Conexão FGV e
Embrase – Segurança e Serviços, foi direcionado
para os profissionais de RH da instituição e teve
como intuito comemorar os três anos do Grupo So-
mos RH.

Estiveram presentes convidados, entre eles
Arimathea e Fábio Duarte, representando o CIESP,
Mário, atual Diretor do SESI, Presidente da Câmara
de Taubaté, vereador Luizinho da Farmacia; Diretor

Social da EMBRASE Sr.Marco Antonio;
Diretor Comercial da Embrase Douglas e
o proprietário da EMBRASE Sr.Luiz Carlos
Martins, entre outros convidados e empre-
sários.

Sobre o Somos RH
O grupo realiza suas reuniões sempre

na terceira terça feira do mês, no Hotel
Olavo Bilac e na Conexão FGV do Tubaté
Shopping. Para participar é necessário ser
Profissional de Recursos Humanos, estar
atuando na área e preencher um formulá-
rio. Após aprovação deverá participar de
pelo menos 06 reuniões anuais. Outras
informações podem ser obtidas pelo te-
lefones (12) 3026.5696 e 8183.4696.

Lucas Lacaz Ruiz

Divulgação

Público presente participou do evento em Taubaté

O destaque que sua empresa merece!
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ACI comemora 77 anos com tradicional baile de gala
Lucas Lacaz Ruiz

No dia 31 de agosto, às 21 horas, a Associação
Comercial e Industrial de São José dos Campos re-
alizará o grande Baile de Comemoração de seus 77
anos de fundação, um momento inesquecível com a
presença das mais importantes personalidades em-
presariais e políticas de nossa região.

O evento acontecerá no Espaço Boa Nova, um
empreendimento conceituado para a realização de
eventos empresariais da região do Vale do Paraíba,
decorado por Ricardo Makoto, diretor da empresa
De Flor em Flor e florista profissional. O cerimonial
realizado pela empresa La Cava dará base à realiza-
ção da festa e o cardápio elaborado pelo buffet Mô-
nica Wermelinger, proporcionará equilíbrio entre sa-
bores e texturas com duas opções de pratos princi-
pais, além de vinhos, whiskys e estações de co-
quetéis, espalhadas pelo salão.

O diferencial deste ano será a utilização de ma-

deiras de demolição, vidros, tecidos e lounds entre
as mesas para a decoração, com foco na harmonia
e melhor espaço para circulação. A diversão está
garantida com o apoio da empresa F3 Entretenimen-
to no som e iluminação, além da performance da
banda paulistana The Flavours, que toca grandes su-
cessos atuais e clássicos dançantes.

Janaina Dias, coordenadora do Conselho da Mu-
lher Empreendedora e uma das responsáveis pela
organização do evento acredita que este é mais que
um momento social. “É importante valorizar e come-
morar as vitórias. Esses momentos servem de moti-
vação para o dia a dia da equipe. É a hora de come-
morar o trabalho desenvolvido por toda a equipe aos
associados”, disse.

Os convites serão vendidos por R$140 para as-
sociados e R$160 para não sócios. A ACI está à dis-
posição para apresentar o mapa das mesas e for-

mas de pagamento. Mais informações com Edilaine
ou Flávia pelo email: eventos@acisjc.com.br ou te-
lefone: (12) 3904-4015.

Felipe Cury, presidente da ACI São José

Mercado Telefonia Móvel

Operadora TIM registra crescimento no
Vale e já soma 1 milhão de clientes

O mercado de telefonia continua em expansão.
Balanço divulga do pela Agência Nacional de Tele-
comunicação (Anatel) revela que São José dos Cam-
pos é o município com a maior teledensidade (nú-
mero de telefones celulares para um grupo de 100
habitantes) do estado de São Paulo. A cidade ocupa
o terceiro lugar no ranking de teledensidade por área
de registro com 158,61. A TIM é uma das grandes
responsáveis por esse crescimento.

Na região metropolitana do Vale do Paraíba, a
TIM foi a operadora que mais adicionou clientes à
sua base. Com o maior crescimento registrado entre
as operadoras na região, no mês de julho, a TIM
chega a 1.061 milhão de clientes na região, isolan-
do-se na liderança com 30,49% do mercado. A TIM é
única operadora a contar com mais do 30% do mer-
cado na área do código 12. A operadora assumiu a
liderança na região há quase um ano e, desde en-
tão, vem conso-
lidando e au-
mentando a dife-
rença em relação
aos demais con-
correntes. O có-
digo 12 inclui a
região do Vale
do Paraíba, Lito-
ral Norte e Re-
gião Serrana.

Atualmente, a
região do código
12 possui
3.479.801 usuári-
os de telefonia
móvel, destes, 1.061.108 são clientes da TIM. O Brasil
fechou julho com 256,41 milhões de linhas ativas na

telefonia móvel e teledensidade de 130,49 acessos
por 100 habitantes. Foram registradas 279,72 mil no-
vas habilitações, o que representa um crescimento
de 0,11% em relação a junho de 2012. Os terminais
3G (banda larga m& oacute;vel) totalizaram 53,95
milhões de acessos.

SOBRE A TIM

A TIM é a operadora que mais cresce no país.
Atualmente, possui 68,67 milhões de clientes e
26,78% de market share, consolidando-se na vice-
liderança do mercado. O desempenho é fruto dos
serviços inovadores da marca e seu foco na quali-
dade de rede e atendimento. No triênio que vai até
2014, aplicará em infraestrutura cerca de 80% dos
R$ 9 bilhões previstos para investimentos no Bra-
sil.

Entre as negociações para expansão da rede
destacam-se a
compra da
Intelig, em 2009,
e da AES Atimus,
em 2011, que
deu origem à TIM
Fiber, com 5,5 mil
quilômetros de fi-
bra ótica no Rio e
em São Paulo.
Além disso, a
empresa instala-
rá rede de fibra
ótica no Amazo-
nas, Pará e
Amapá, por

meio da LT Amazonas, permitindo a inclusão digital
da população de áreas remotas do país.

Divulgação

ACI realiza balanço de
vendas nas agências

de viagens de São
José dos Campos

A Associação Comercial e Industrial de São
José dos Campos, em parceria com o Instituto de
Pesquisa Métrica, desenvolveu ao longo deste
mês uma pesquisa com 20 agências de turismo
de São José dos Campos para identificar o saldo
das vendas de viagens de férias deste ano.

Quando questionadas sobre o desempenho
das vendas em relação ao mesmo período do
ano anterior, 55% dos entrevistados acreditam que
foram melhores ou iguais, enquanto os 45% res-
tantes sentiram que as vendas foram reduzidas.

Os destinos nacionais mais procurados foram:
Fortaleza, Natal, Porto Seguro, Maceió, Aracajú e
Salvador, no Nordeste (76%), Gramado e Porto
Alegre, no Sul (20%) e Goiás no Centro-Oeste
(4%).

Já os destinos internacionais mais visitados pe-
los turistas joseenses este ano foram: Orlando e
Nova York, nos Estados Unidos (51%), Buenos
Aires e Bariloche, na Argentina (23%), Santiago,
no Chile (9%) e países da Europa (17%). Porém,
70% dos empresários afirmaram que as vendas
para o exterior reduziram em razão da alta do dó-
lar, enquanto 25% acredita que não foram influen-
ciadas e 5% não souberam avaliar.

Acesse nosso site
www.valeempresarial.com.br
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Crescimento Empresarial

Jucesp registra mais de 2,9 mil empresas em
São José dos Campos no primeiro semestre de 2012

A Junta Comercial do Estado
de São Paulo (Jucesp) consta-
tou um aumento de 13% no nú-
mero de empresas constituídas
no primeiro semestre de 2012 no
município de São José dos
Campos. Em 2012, foram
registrados um total de 2.945 mil
empreendimentos no município,
frente a 2.609 no mesmo perío-
do do ano passado. O levanta-
mento leva em consideração a
soma de constituições deferidas
pela Jucesp com as
formalizações do programa
Microempreendedor Individual
(MEI), em prática desde julho de
2009.

Para o presidente da Associ-
ação Comercial e Industrial de
São José dos Campos, Felipe Cury, este resultado
é extremamente positivo. “Em São José, como mos-
trou o CAGED na última veiculação, o comércio é
um setor que cresce e o que teve a performance
menos ruim. Porém, ainda temo que ela seja afeta-
da pelos cortes exagerados do segmento da indús-
tria automotiva”, afirmou.

De acordo com Luiz Carlos Quadrelli, secretário
adjunto responsável pela pasta de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência e Tecnologia, a qual a Jucesp
é vinculada, o número de adesões ao MEI foi o
motivo do aumento da atividade empresarial. Para
ele, o crescimento é resultado das novas oportuni-
dades que o programa trouxe para os trabalhadores
que atuavam na informalidade. “Agora esses empre-
endedores passaram a ter melhores condições para
crescer e prosperar, com direito a todos os benefíci-
os previstos em lei”, explica.

Representatividade
O Estado de São Paulo é líder no registro de

novas empresas no Brasil, com 33,1% de participa-
ção no ranking do Departamento Nacional de Regis-
tro de Comércio (DNRC). Minas Gerais ocupa a se-
gunda posição, com 9,4%, seguido por Paraná
(7,9%), Rio Grande do Sul (7,4%) e Rio de Janeiro
(6,6%). Em 2011, foram registrados um total de 444,6
mil empreendimentos no Estado.

Dentre os tipos jurídicos tradicionais, com exce-
ção do MEI, as sociedades limitadas foram as prefe-
ridas dos empreendedores paulistas com 47% do
total e os empresários individuais representaram
45%. Para o presidente da Jucesp, José Constantino
de Bastos Jr., o cenário poderá sofrer variações nos
próximos anos. “Os registros de
microempreendedores individuais deverão continu-
ar crescendo durante um período até se estabiliza-
rem a longo prazo, abrindo caminho para transfor-
mações em modelos que permitam a ampliação do
porte empresarial,” diz.

Também há expectativas quanto à criação da
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(Eireli). “O modelo surgiu no início do ano como uma
alternativa contra a formação de empresas que utili-
zam pessoas irregularmente como sócias, para que
o empresário possa usufruir sozinho das condições
de limitação de responsabilidade na atividade em-
presarial”, afirma.

Eireli
Em operação desde janeiro, o modelo de Em-

presa Individual de Responsabilidade Limitada per-
mite a constituição de empresa por uma única pes-
soa, sem a necessidade da existência de sócio para
proteger os bens particulares do proprietário em caso
de dívidas. Conforme previsto pela lei 12.441/2011,

que cria a Eireli, o empreende-
dor deve dispor de capital soci-
al integralizado correspondente
a pelo menos 100 vezes o valor
do salário mínimo vigente no
País, que equivale a R$ 622. Nos
seis primeiros meses de atua-
ção, foram criadas 5.889 Eirelis
no Estado de São Paulo. São
José dos Campos registrou 49
Eirelis no período.

Sobre o MEI
Podem se formalizar como

microempreendedores individu-
ais trabalhadores por conta pró-
pria, com faturamento máximo de
R$ 60 mil por ano e que exer-
çam alguma das 470 atividades
que fazem parte do programa,
como vendedores de roupas,

cabeleireiros, pedreiros, esteticistas, manicures, al-
faiates, eletricistas, animadores de festas,
borracheiros, confeiteiros, marceneiros, sapateiros,
chaveiros, artesãos, fotógrafos, etc. No Brasil, exis-
tem atualmente 2,6 milhões de inscritos no progra-
ma. Desses, mais de 625 mil estão registrados no
Estado de São Paulo, o que corresponde a 24% do
total nacional.

Para aderir ao programa, o microempreendedor
paga somente uma taxa fixa mensal de 5% sobre o
salário mínimo para a Previdência Social (R$ 31,10),
mais R$ 1 de Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) para atividades ligadas a
comércio ou indústria, ou R$ 5 de Imposto sobre
Serviços (ISS) para prestador de serviços. No caso
de atividade mista, contribui com o valor máximo to-
tal de R$ 37,10.

Dentre os benefícios, além da redução da carga
tributária, o MEI tem direito a registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), contratação de
um empregado com menor custo, emissão de nota
fiscal, acesso a crédito e participação em licitações
públicas. Também conta com cobertura
previdenciária (aposentadoria por idade ou invalidez,
auxílio-doença, pensão por morte ou reclusão e sa-
lário-maternidade), isenção de cobrança para regis-
tro na Junta Comercial e alvará para funcionamento.

Divulgação

Aquecimento no comércio e serviços em São José é reflexo do crescimento de novos registros

Após inaugurar unidade em Pinda, Burger King confirma
sua primeira loja em Taubaté

A primeira unidade do Burger King em
Taubaté vai funcionar no Taubaté Shopping. A
rede de fast food vai se instalar ao lado do
Moviecom Cinemas e os cl ientes poderão
saborear alguns dos produtos mais consumi-
dos no mundo como o sanduíche WHOPPER®,
com o verdadeiro gosto de churrasco, tem como
ingrediente principal um delicioso hambúrguer,
grelhado, de carne bovina. Segundo a promes-
sa da marca ‘A GENTE FAZ DO SEU JEITO™’, o
consumidor tem o direito de escolher os ingre-
dientes e a quantidade para compor seu sandu-
íche e, soltando a imaginação, o sanduíche
WHOPPER®, por exemplo, pode ser pedido de

221.184 maneiras diferentes,
dependendo da combinação de
ingredientes. A rede ainda ofe-
rece aos clientes o exclusivo
benefício do Free Refill, que
permite repetir gratuitamente,
durante até 30 minutos, qualquer
refrigerante à vontade. Os cli-
entes não perdem por espe-
rar para saborear essa novi-
dade! Em Pindamonhangaba,
a unidade já está em funcio-
namento na Rua dos Andradas
– região central.

Divulgação
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Shopping Pátio Pinda realiza fundações em obras

São José dos Campos terá curso de Responsabilidade Social e Ambiental

Senac Guaratinguetá
lança curso Técnico

em Comércio
Nesse mês, o Senac Guaratinguetá oferece o

curso Técnico em Comércio, voltado para a forma-
ção de profissionais capazes de analisar o cenário
atual e indicar melhores práticas no processo co-
mercial e de gestão da inovação, visando
lucratividade ao negócio de forma ética e sustentá-
vel.

Também faz parte dos objetivos do curso capa-
citar o aluno a diagnosticar problemas e necessi-
dades, colaborar nos processos ligados à
comercialização, contribuir com o planejamento e
as ações de venda, auxiliar no gerenciamento do
relacionamento da empresa com o mercado, aju-
dar no gerenciamento de ações que visam ao aten-
dimento e relacionamento com o cliente e contri-
buir para uma análise do cenário do negócio e pro-
cesso de inteligência na área comercial.

Os módulos do curso compreendem
Ambientação Organizacional, Empreendedorismo,
Marketing e Vendas, Relacionamento com o Clien-
te, Planejamento e Operações Comerciais e Ten-
dências e Inovação na Área Comercial.O curso acon-
tece até 12 de novembro de 2013, de segunda a
sexta-feira, das 14 Às 17h.

Mais informações podem ser obtidas em
www.sp.senac.br/guaratingueta, pelo telefone (12)
2131-6300 ou diretamente no Senac Guaratinguetá.

Seguem em ritmo normal as obras de fundações
do Shopping Pátio Pinda. Para os trabalhos de
estaqueamento da área do shopping, foram monta-
dos no local, equipamentos de fixação das estacas
profundas. Esta fase da obra deverá estender-se até
o início de novembro, que, posteriormente, dará
base de sustentação à estrutura e cobertura dos 31
mil metros quadrados de área construída do empre-
endimento.

Desde dezembro, homens atuam no local reali-
zando serviços de terraplanagem da área, agora fi-
nalizados. Após o estaqueamento, a construtora
Kallas, responsável pela obra do shopping, come-
çará a montagem das estruturas do prédio. O

cronograma da obra prevê que a construção esteja
totalmente fechada e coberta em até 8 meses.

Com investimento de R$ 100 milhões, o shopping
projeta vendas em R$ 150 milhões anuais. Em ope-
ração, o empreendimento deverá gerar 1.500 em-
pregos diretos e aproximadamente 3.000 indiretos.

As âncoras, já assinadas, são: Renner, Marisa,
C&A, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Ri Happy
e Centauro. A AD Mall mantém equipe de corretores
no estande do empreendimento, localizado próxi-
mo ao futuro shopping, na Avenida Alcides Ramos
Nogueira, 790, salas 01/03. Outras informações po-
dem ser acessadas no site da AD Mall ou da AD
Shopping.

Entre os meses de agosto e setembro, acontece
o curso de Auditor de Responsabilidade Social e
Ambiental, no INPG - Instituto Nacional de Pós-Gra-
duação. O curso, com duração de 32 horas, será
ministrado pelo graduado professor Takashi
Yamauchi, fundador do Centro de Estudos do Ter-

ceiro Setor e membro do Comitê ABNT sobre Res-
ponsabilidade Social.

A iniciativa é formar profissionais na região do Vale
do Paraíba qualificados para atender todas as nor-
mas estabelecidas pelo governo federal quanto às
leis de operações ambientais em vigor desde 5 de

junho deste ano, quando
foi aprovado o decreto Lei
que estabelece critérios,
práticas e diretrizes para a
promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável
nas contratações realiza-
das pela administração pú-
blica federal, e institui a Co-
missão Interministerial de
Sustentabilidade na Admi-
nistração Pública – CISAP.
Com isso, a administração
pública federal direta,
autárquica e as empresas
estatais dependentes po-
derão adquirir bens e con-
tratar serviços e obras con-
siderando critérios e práti-
cas de sustentabilidade
objetivamente definidos
em lei.

Além de São José dos
Campos, as outras cida-
des a receber o curso são:
São Paulo, Caldas Novas,

Manaus, Florianópolis, Vargem Grande Paulista, Mogi
Guaçu, Ribeirão Preto, Itajubá e Campinas.

A iniciativa de formar profissionais gabaritados à
Responsabilidade Social e Ambiental partiu da  em-
presa Pólo Saneamento Ambiental, em parceria com
o Instituto Pró Cidadania. O objetivo do curso é for-
mar profissionais para atuar na área de Responsabi-
lidade Social e Ambiental, em conformidade com a
Legislação, Normas e Resoluções vigentes.

O curso tem como público-alvo funcionários pú-
blicos, advogados, engenheiros e arquitetos, conta-
dores, auditores, administradores, conselheiros mu-
nicipais, gestores de certificações, empresários em
geral, entidades de classe patronal e trabalhista,
gestores de instituições sociais, ambientais e de
tecnologia. Segundo a norma, poderá ser líder de
auditoria qualquer pessoa, independente de forma-
ção, que tenha no mínimo 2º Grau completo. O certi-
ficado do curso é validado pela ABNT. “Devido à
nova norma, as empresas terão de apresentar de-
monstração da neutralização ambiental para partici-
par das licitações conforme Decreto Federal nº 7.746/
12 e para tal um dos instrumentos é a elaboração do
balanço social e ambiental. As empresas que tenham
conhecimento sobre o terceiro setor, informações que
serão repassadas no curso, poderão se beneficiar
de renúncia fiscal além de outras vantagens”, expli-
cou Takashi Yamauchi. O curso terá carga horária de
32 horas e será realizado nos dias 30/8 e 12, e 26/9
das 8h às 17h, na Faculdade INPG - Instituto Nacio-
nal de Pós-Graduação. Outras informações: 12 3932
1070 ou no site www.inpg.edu.br.

Empreendedores da região
demonstram boas expectativas

quanto aos investimentos

Lucas Lacaz Ruiz
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Rede Atacadista comemora a chegada da Primavera
com foco no preço baixo e na variedade de produtos

Segue até 30 de setembro em todas as lojas do Spani Atacadista, a tradicional campanha ‘Primavera Imbatível’. A ação promocional tem o intuito de
oferecer aos consumidores finais a melhor relação qualidade-preço, além de contribuir para o crescimento das vendas dos clientes varejistas, hoteleiros e

comerciantes, com itens diferenciados e facilidade no pagamento.
A ação é válida para todas as unidades da Rede:

Atibaia, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes e São José
dos Campos, em São Paulo e Resende e Volta Re-
donda, no Rio de Janeiro. Com o slogan ‘Compre
mais, pague menos e venda muito mais’, o Spani
preparou ações diferenciadas para atrair os consu-
midores e apoiar o crescimento dos negó cios de
seus clientes varejistas.

Cursos solidários de capacitação e de culinária,
com temas escolhidos especialmente para comemo-
rar a primavera, fazem parte da programação Além de
levarem conhecimento e servir para auxiliar na renda
dos participantes, os cursos incentivam a solidarie-
dade e colaboram com entidades da região, por
meio da doação de brinquedos e alimentos não-
perecíveis, arrecadados no ato das inscrições.

A campanha de primavera tem o apoio das
marcas destaque nas lojas: Shefa, Perdigão,
Danone, Ariel, Hersheys, Pomarola, Knorr e Raid.

Arrecadação de Brinquedos
Até o dia 07 de outubro, as lojas do Spani irão

vestir a camisa solidária em mais uma ação be-
neficente e estarão com postos de arrecadação
de brinquedos. A ação social, que faz parte da
campanha de primavera, integra um projeto de-
senvolvido pela Rede ao longo do ano, com
ações socioambientais criadas com o intuito de
promover a consciência solidária junto à comuni-

dade e apoiar entidades carentes.
Os brinquedos devem estar em bom estado e

serão encaminhados a instituições da região.
Os clientes varejistas também podem adotar a

campanha. O objetivo é disseminar a ação e aumen-
tar o número de contribuições. Os empresários que
aderem à ação recebem um banner personalizado
com o nome do seu estabelecimento.

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

bandeiras Spani Atacadista e Villarreal Supermerca-
dos e conta com onze lojas, sendo cinco da bandei-

ra 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 Esta-
do de São Paulo. O público sul fluminense também
conta com duas unidades nas cidades de Resende
e Volta Redonda.

Desde 2009, o Grupo conta com um moderno
Centro de Distribuição, (42.000m²) localizado, na
Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, para dar o

suporte logístico e administrativo a todas as lojas
da rede, bem como aos clientes varejistas aten-
didos pelo sistema Express, de vendas exter-
nas diretas.

O grupo conta atualmente com 2.673 funcioná-
rios, beneficiados com políticas internas de Re-
cursos Humanos, que refletem na capacitação e
especialização de cada profissional.

Sabendo da responsabilidade com a comuni-
dade onde estão inseridas, as lojas do Grupo
Zaragoza desenvolvem a&cce dil;ões de respon-
sabilidade social e de sustentabilidade durante
todo o ano, para beneficiar as entidades
assistenciais dos municípios. São campanhas de
arrecadação de livros, material escolar, alimen-
tos não-perecíveis, brinquedos e agasalhos.

Divulgação
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CAPO (Confraria dos Amigos do Pós Office) reuniu-se na Golden Pizza Grill no Jardim Aquárius em São Jose dos Campos para um Happy Hour agradável para relembrar
velhos tempos e atualizar as novidades. O grupo é formado por funcionários e ex-funcionários da Ericsson organizado por Herminio Friggi - à esquerda

Maçonaria de Pindamonhangaba realizou sessão solene na Câmara de Vereadores com homenagens, à esq.  e grande público presente, à dir.

Alexandre Gaspar, Arlino, prefeito Sérgio Maneco e esposa
na edição 2012 da Expolag, em Lagoinha

Flash da rodada de negócios intinerante do CIESP realizada na ACIP

Rubens Barrichello distribui autógrafos no Taubaté Shopping

Loja Maris Modas lança coleção Primavera/Verão em Pinda
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Expansão Industrial

Siderúrgica investe mais de R$ 35 milhões na
fundação e obras estão a todo vapor em Pinda

A GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço (empresa mexicana pertencente ao grupo SIMEC) está com suas obras a todo vapor. Sua unidade, que está
sendo construída em terreno de 1.300.000 m² na Avenida Vereador Abel Fabrício Dias em Pindamonhangaba, já recebeu nas duas últimas semanas toda

estrutura básica do seu galpão principal. Toda fundação já está concluída tendo sido consumidos mais de R$ 35 milhões em concreto e ferro.

Está programada para setembro a visualização
da estrutura montada, cuja conclusão será feita pela
Martifer, empresa instalada em Pindamonhangaba.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Pindamonhangaba tem acompanhado a empresa nas
reuniões com o Consulado do México, CETEEP, for-
necedores e empresas de serviços essenciais.
Neste mês aconteceu ainda uma reunião da direção
da empresa com a presidência do
Sindicato dos Metalúrgicos, do Sin-
dicato da Construção Civil, prefeito
João Ribeiro e Secretaria de De-
senvolvimento Econômico para
apresentação do projeto e
estreitamento das relações.

Outra ação também reuniu o
Secretário do Trabalho do Estado
de São Paulo, Carlos Ortiz, a dire-
ção da GV juntamente com o se-
cretário de Desenvolvimento Eco-
nômico de Pindamonhangaba, Ál-
varo Staut Neto, para dar conheci-
mento do projeto global e agrade-
cer pelo apoio na liberação dos
vistos de trabalho para engenhei-
ros responsáveis pelo projeto.

Investimentos
De acordo com o cronograma, serão investidos,

na primeira fase cerca de US$ 400 milhões e a previ-
são é que sejam gerados de 800 empregos na fase
de obras e 1.200 empregos diretos no início das
atividades, previstas para agosto de 2013.

Segundo o conselheiro de administração do gru-
po Simec, Eduardo Virgil, após os trabalhos de

terraplanagem e de fundação, a construção recebe
as vigas para a montagem dos galpões. “Está sen-
do feito no momento a montagem dos galpões in-
dustriais, e os equipamentos devem ser instalados
a partir de outubro”, disse Virgil

Para o prefeito João Ribeiro, esta é mais uma
conquista do município que trará diversos benefí-
cios e desenvolvimento para a região. “As condi-

ções criadas pelo município fo-
ram determinantes para a esco-
lha do grupo. Com uma siderúr-
gica deporte, como a da GV do
Brasil, serão gerados mais em-
pregos para a população, estimu-
lando a renda, proporcionando o
desenvolvimento de
Pindamonhangaba”,finalizou.

O grupo Simec produz, anual-
mente, 5 milhões de toneladas de
aço, que são exportados para pa-
íses da Europa, Ásia, América do
Norte, América Central e América
do Sul. Sua sede central está si-
tuada no México, e possui mais
unidades fabris nos Estados Uni-
dos e no Canadá.

Divulgação

Empresa já recebeu as vigas para a instalação dos galpões industriais e programa investimento de US$ 400 milhões para aquecer a economia da cidade

Eduardo Duarte; Eduardo Virgil; secretário de Desenvolvimento Econômico, Álvaro Staut;
diretor de Indústria, Comércio e Serviços, Felipe César Filho e Enrique Gonzáles

Divulgação

Centro Vivo traz nova iluminação na região Central de São José
Esta em fase inicial de atividades a execução do

projeto de melhoria da iluminação em todo Centro
de São José dos Campos. Esta ação é uma das
iniciativas do Plano Estratégico Centro Vivo,
gerenciado pelo IPPLAN - Instituto de Pesquisa,
Administração e Planejamento e quer qualificar a re-
gião central da cidade, trazendo mais segurança e
maior fluxo de pessoas, inclusive no período notur-
no.

A necessidade de melhoria na iluminação foi um
tema apontado com frequencia pela população du-
rante as Oficinas Colaborativas do Centro Vivo e nas
pesquisas realizadas pelo IPPLAN. Os moradores
pediram mais segurança na região Central, além da
prioridade ao pedestre e mais opções de lazer.

Dentro do plano de melhoria na iluminação, ruas
e praças do perímetro acolhido no Plano Estratégi-

co passarão por substituição dos braços (suporte
das luminárias de lâmpadas dos postes), luminárias
e 308 lâmpadas que atualmente são de vapor de
sódio de 250W com coloração amarela e passarão
a ser de 400W, de vapor metálico com colocação
branca. Além da maior intensidade na iluminação,
também haverá uma maior definição de
cores,valorizando a área verde e os patrimônios his-
tóricos do município.

A diretora geral do IPPLAN, Cynthia Gonçalo, ex-
plica que com a troca das lâmpadas por outras de
maior potência, o Centro se tornará um espaço mais
seguro e voltará a ser frequentado por um maior nú-
mero de pessoas. “Diversas ações do Plano Estra-
tégico Centro Vivo já estão acontecendo para trazer
mais opções de lazer, cultura e gastronomia para
região Central, tornando-o um espaço atraente e

seguro,inclusive no período noturno”, diz.
Além da troca das lâmpadas dos postes de ruas

e praças para intensificar a luminosidade, algumas
praças e construções receberão iluminação ornamen-
tal decorativa. O primeiro local a passar pela melhoria
será na praça João Mendes (Jardim do Sapo), que
desde a transferência dos vendedores informais para
o Centro de Comercio Popular, tem passado por re-
formas e melhorias na infraestrutura e paisagismo.

Outras praças do Centro também receberão a ilu-
minação decorativa, que valoriza a copa das
árvores.Outras regiões receberão iluminação monu-
mental, que valoriza os patrimônios,especialmente
aqueles que são tombados, como o Mercado Muni-
cipal, que já recebe uma nova iluminação aprovada
pelo Comphac (Conselho Municipal do
PatrimônioHistórico).


