Gestão Smart viabiliza
ISO9001 para duas
empresas da região

Visita com guia é
atração no turismo
religioso de Aparecida

São José cria Selo de
Arquitetura Notável para
valorizar estética urbana

PÁGINA 13

PÁGINA 16

PÁGINA 10

Vale do Paraíba, Novembro de 2012 Ano III - nº 48
Célio Melilo/Projetos e Planejamentos

Unimed Pinda anuncia investimento
de R$ 20 milhões em hospital próprio

2013 será um ano de grande expansão para a César e receber excelente índice de desempenho 20 milhões que trará para o primeiro trimestre de 2013
Unimed Pindamonhangaba. Após consolidar a nova pela ANS (Agência Nacional de Saúde) a cooperati- um hospital próprio para atender seus usuários.
PÁGINA 9
unidade de atendimento a seus usuários em Moreira va médica está executando um investimento de R$

Fibria investe R$ 8 milhões
e inaugura novo laboratório no
Centro de Tecnologia de Jacareí
Lucas Lacaz Ruiz

Com investimento total na ordem de R$
8 milhões, a Fibria inaugurou recentemente
as novas instalações do Laboratório do
Centro de Tecnologia, em Jacareí, alinhando-se ao que há de mais moderno em pesquisa e desenvolvimento nesta área.
As novas instalações são resultado de
um investimento de cerca de R$ 8 milhões,
realizado nos últimos dois anos. No laboratório os trabalhos serão conduzidos por
profissionais próprios e parceiros, com elevada qualificação técnica, à altura dos desafios da empresa em inovação.
PÁGINA 08

Vale Sul Shopping investe
R$ 1,2mi em Natal inovador
PÁGINA 05

Faculdade comemora
10 anos em Pinda com
lançamento de Selo
e Fórum Regional
A FAPI – Faculdade de Pindamonhangaba
iniciou as comemorações do 10 anos de fundação e presença universitária na região. Com
a participação do vice-presidente da UNESCO
para a América Latina e Caribe, Dr. Enrique
Rentería Castro, juntamente com os membros
da diretoria da Faculdade de Pindamonhangaba
e com a participação de empresários e executivos da região, foi lançado o Selo e Carimbo
dos Correios do Brasil em comemoração à data
assim como o programa de educação continuada, o FUNVIC Soluções.
PÁGINA 07

Shopping Via ValeGarden anuncia
inauguração para dezembro
PÁGINA 14
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Debates & Ideias
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Guerras e guerras
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(*) Tom Coelho
“Combater a si próprio é a mais dura das guerras,
vencer a si próprio é a mais bela das vitórias.”
(Friedrich von Logau)
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Desde pequeno acostumei-me com a guer-
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Primeiro foi uma guerra para sair do conforto do ventre de minha mãe, onde eu tinha alimento e segurança, num dia que chamaram de
parto e depois deram o nome, talvez só para
me tapear, de aniversário.
Depois veio uma guerra particular bem interessante que consistia em ficar em pé e aprender a andar.
Lá pelos quatro anos de idade fui apresentado a um verdadeiro arsenal de guerra, formado por bisnagas de plástico, confetes e serpentinas, durante uma festa que atendia pelo
nome de Carnaval. Eram guerras bem animadas!
Anos depois, viriam as guerras que guardo
com mais carinho na memória. A guerra de almofadas que começava na sala e terminava
como guerra de travesseiros no quarto. Foi uma
época de desenvolvimento de táticas de guerrilha. Eu me entrincheirava atrás do sofá e espalhava sapatos e chinelos-mina pela sala e
corredores.
Trocar a TV, o videogame e as brincadeiras
com os colegas pelas tarefas escolares eram
uma guerra e tanto. O mesmo para arrumar o
quarto, tomar banho e ir dormir cedo.
Então veio uma série de outras guerras.
Guerra para ser aceito pelo time de basquete
do clube, mesmo sendo baixinho. Guerra para
tirar boas notas e se destacar na escola. Guerra para entender as transformações que os
hormônios provocavam no corpo. Guerra para
criar coragem e convidar aquela garotinha para
sair...
Mais alguns anos e as guerras foram tomando conotação mais séria. Guerra para passar
no vestibular. Guerra para obter o diploma.
Guerra para conseguir um emprego e, estando
nele, aprender a aceitar a hierarquia, os
conchavos nos corredores, as conspirações no
hall do café, as armadilhas no elevador. Guerras corporativas engendradas por coronéis sem
patente, travadas por soldados muitas vezes
lançados a campo sem treinamento e provisões. Guerra contra a concorrência, sem interesse na diplomacia. Guerra contra a ineficiência, sem previsão de armistício. Guerra pelo
consumidor, por sua preferência e fidelidade.
E, nesta toada, guerra para encontrar uma
alma gêmea. Guerra para seduzi-la a casar-se
e, depois, a separar-se. Guerra pela custódia
dos filhos. Guerra para montar uma empresa,
pagar salários, pagar impostos – e, de repente, ter que fechar a empresa. Guerra contra os
juros do cheque especial.
Lendo os jornais observo o desenrolar de
outros tipos de guerra. Guerra pela demarcação geográfica, guerra pelo petróleo, guerra

pela autoridade. E, talvez, a pior de todas: a
guerra em nome de Deus, a que chamaram de
guerra santa, apenas para envolver de corpo e
alma milhões de inocentes, jovens ou maduros, mas que na verdade atende aos mesmos
preceitos de terra, dinheiro e poder de todas
as guerras convencionais.
Hoje, já adulto, dei-me por conta de como
nossas guerras vão perdendo significado real
na medida em que nossas pernas crescem. As
guerras migram do prazer para a ignorância, da
pureza para a intolerância. Bilhões gastos para
matar mais gente, quando poderiam amenizar
a dor e o sofrimento, a fome e a miséria, de
milhões espalhados pelo mundo. Muito dinheiro investido em produtos que não são desejados, em tecnologias que não serão usadas, em
treinamentos que não proporcionam aprendizado, em confraternizações que não geram
integração. Tudo porque as nações tratam as
outras como países, isolando-se em torno de
seus interesses. Tudo porque as empresas tratam seus colaboradores como móbiles, fertilizando o terreno para uma guerra civil ao não
definirem seus valores, missão e ideais de forma compartilhada.
Olhamos para o lado e vemos a guerra para
saber quem avançará primeiro o semáforo fechado, a guerra para determinar quem vencerá
a licitação, a guerra contra o narcotráfico, a
guerra pela sobrevivência. Nesta hora vemos
que Darwin enganou-se, que a seleção não é
natural porque a natureza quer, mas porque o
homem assim o deseja.
Então, coloco-me diante de minha maior
guerra pessoal: a de entender o porquê de as
coisas serem assim. Compreender como fui me
deixar convocar por este exército de insanos.
E imaginar em qual ponto no espaço e em que
momento no tempo desgarrei-me da criança
que vivia e amava a guerra, como ela deveria
ser.
Divulgação
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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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GRÁFICA E IMPRESSÃO - 5 mil exemplares
Resolução Gráfica
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EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:
Rildo Costa Nogueira
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DEPARTAMENTO COMERCIAL
Felipe César / Carlos Marcelo César
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JORNALISTAS RESPONSÁVEIS
Alexandre Pereira Costa – MTb 28.364
Francisco Gonçalves César
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Rua Pinheiro da Silva, 359 – Boa Vista
Pindamonhangaba/SP - CEP: 12401-020
Telefone: (12) 3645-2300 / 9771-2148
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(12) 9771-2148 / (12) 9104-7509
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Contato:
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Participe com sua
mensagem aos seus clientes e
nossos leitores!!!
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Edição Especial de Natal
Dezembro 2012
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Apesar da sensível melhora em relação ao primeiro semestre, a indústria paulista não vem criando
vagas de trabalho e a esperada recuperação da atividade no setor manufatureiro está acontecendo com
intensidade abaixo do esperado.
Recentemente a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp)
avaliaram que a expectativa é que para 2013 economia consiga desenhar um cenário mais otimista
com uma recuperação mais forte na geração de
empregos.
Até o final deste ano a indústria paulista terá demitido entre 75 e 80 mil empregados, o equivalente
a uma queda de 3%. “Nota-se uma melhoria, porém,
de intensidade menor do que gostaríamos. Devemos assistir certa estabilização e um pequeno aumento do nível de emprego no ano que vem”, afirma
dirigentes das entidades.
O clima atual é que o pior já passou e que o futuro há de ser melhor.
É evidente que o conjunto de medidas de incentivo à produção industrial, incorporado pelo governo, entre elas a redução contínua da taxa básica de
juros Selic e o Programa de Investimentos em
Logística, deve abrir portas para mudanças positivas na atividade da indústria brasileira.
Também é notável o Programa de Investimentos
em Logística, lançado pelo governo em agosto deste ano, e que tem intenção de aplicar R$133 bilhões
na reforma e construção de rodovias federais e ferrovias.
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○

Indústria paulista
recupera-se em
passos lentos

(*) Tom Coelho é educador, conferencista e escritor com artigos publicados em 17 países. É autor de
“Somos Maus Amantes – Reflexões sobre carreira, liderança e comportamento” (Flor de Liz, 2011),
“Sete Vidas – Lições para construir seu equilíbrio pessoal e profissional” (Saraiva, 2008) e coautor
de outras cinco obras. Contatos através do e-mail tomcoelho@tomcoelho.com.br. Visite:
www.tomcoelho.com.
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Inadimplência volta a crescer e sobe 1,23%
em outubro, aponta Associação Comercial de Taubaté
Segundo a Associação Comercial e Industrial de Taubaté – ACIT – a inadimplência na cidade aumentou 1,23% durante o mês de outubro, com relação ao mês anterior. Os dados fazem parte do relatório mensal de inadimplência do
Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC.
No último dia de outubro, o sistema do SCPC
apresentava 534 registros a mais que em setembro,
somando um total de 43.946. Ao longo de 2012, a

inadimplência acumula 5,34% na cidade, o que representa 2.228 pessoas inadimplentes a mais em
outubro do que em janeiro.
Segundo a empresária Sandra Teixeira, presidente da ACIT, o aumento da inadimplência
em outubro é previsto para esta época do ano.
“Vemos um ligeiro aumento na inadimplência
em outubro, o que é natural para esta época
do ano. Algumas pessoas acabam consumin-

do antecipadamente, já contanto com o 13º salário para quitar as dívidas feitas”, analisa a presidente da ACIT.
13º Salário
Segundo o DIEESE, o pagamento do 13º
Salário aos trabalhadores com carteira assinada deve injetar até o final de 2012 cerca de R$
195,9 milhões na economia de Taubaté, beneficiando aproximadamente 86 mil trabalhadores.
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Rubens Filho/Comunicação Prefeitura de Pinda

Os trabalhos de
Com a duplicaduplicação da aveção, a Avenida Nosnida Nossa Senhosa Senhora do Bom
ra do Bom Sucesso
Sucesso terá quatro
começaram no últipistas – duas no
mo mês de outubro
sentido centro e
pela região próxima
duas no sentido
à rodovia PresidenDutra. A duplicação
te Dutra – na entracomeça na região
da da cidade e Disdo Distrito Empretrito Industrial.
sarial Dutra e se esAlém das marcatende às proximidações, as primeiras
des do primeiro
obras consistem no
posto de combustíalargamento da via Máquinas trabalham intensamente na avenida de acesso a cidade veis – entre Alto Care sistema de drenagem de água.
doso e Campo Alegre. Entre cada um dos sentidos
As obras começaram em setembro deste ano e haverá um canteiro e a avenida também contará com
devem ser concluídas em abril de 2013.
dispositivos de acesso aos bairros e empreendiO prefeito João Ribeiro relatou que a duplicação mentos.
Rubens Filho/Comunicação Prefeitura de Pinda
é de extrema importância para o desenvolvimento de Pindamonhangaba. “A Nossa Senhora do Bom Sucesso está recebendo vários empreendimentos ao longo de sua extensão, a população de
Pindamonhangaba e a frota de veículos
têm aumentado muito, a duplicação servirá para oferecer segurança, agilidade e
conforto aos que precisam trafegar pela
região”, enfatizou o prefeito.
João Ribeiro afirmou que a duplicação
será uma das maiores obras da história
da cidade. “Um grande projeto que teve
muito empenho da Prefeitura e a parceria
com o Estado, que liberou a obra”.
Obra teve início próximo à região no Distrito Industrial Dutra
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Duplicação da entrada teve
início pela área industrial de Pinda
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TIVIT completa 5 anos em São José dos Campos
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Filho de Pindamonhangaba, Marcos Cuba, Coordenador de Comunicação e Responsabilidade Social da Petrobras junto a Bacia de Exploração do
Pré-Sal em Santos (SP) recebeu recentemente homenagem por sua trajetória profissional dentro da
empresa. A portaria emitida foi assinada por Fernanda
Silva Costa da Diretoria de Apoio à Comunicação
destacando o profissionalismo e determinação.
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Homenagem
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Esse ano a Conexão Solidária e o Fundo Social
de Solidariedade de São José dos Campos uniram
forças e realizaram o 11º Baile Solidário no salão
nobre do Clube Luso Brasileiro, com o tema Noche
Porteña. Toda a renda obtida com a venda dos convites será destinada para entidades sociais de São
José dos Campos. O Baile Solidário faz parte do
projeto Conexão Solidária que visa atender não apenas às necessidades imediatas das comunidades
em que atua, mas promover a conscientização geral
sobre os princípios de solidariedade.
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Grupo Conexão FGV
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Willi Nass, vice-presidente do Complexo Químico de Guaratinguetá, infraestrutura e serviços técnicos para América do Sulfoi um dos participantes do
IV Colóquio sobre o Ensino Público de Ciências em
Guaratinguetá. O objetivo é demonstrar a contribuição do Projeto ReAção, que por meio da
metodologia experimental, coopera para a melhoria
do ensino de ciências na rede municipal. Outro
palestrante do evento foi o Prof. Dr. Roberto Nardi,
da Unesp de Bauru e representante do Brasil no
Comitê Internacional de Ensino de Ciência – UNESCO.
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Executivo da BASF em
Colóquio em Guaratinguetá
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A Programação Neurolinguística (PNL) é definida
como o estudo da estrutura comportamental humana.
Ela afirma a existência de um padrão comportamental
que permite predição e dedução. Para entender as aplicações da PNL no setor empresarial, ACI promoveu
em parceria com a Technet Comércio e Serviços, o
curso “A Programação Neurolinguística na Negociação”.
O palestrante foi o engenheiro mecânico/industrial e de
segurança no trabalho Paulo Matsumura. O encontro
aconteceu no auditório da ACI, localizado na rua Francisco Paes, 56, Centro.
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Neurolinguística e Negociações
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A Escola Técnica Professor Everardo PassosETEP, de São José dos Campos, realizou mais uma
edição da EXPOETEP, uma exposição de projetos
práticos realizados por alunos dos 3º anos dos Cursos Técnicos, desenvolvidos durante todo o ano
letivo. O evento buscou demonstrar o potencial dos
alunos da ETEP, assim como, promover a
interdisciplinaridade e permitir que o aluno desenvolva habilidades específicas de forma mais eficaz
para as exigências do mercado de Trabalho.
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Expoetep 2012
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Empresas & Empresários
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A TIVIT, empresa líder em serviços integrados de TI e BPO (Business Process
Outsourcing) na América Latina, comemorou
essa semana, o aniversário de 5 anos da sua
unidade em São José dos Campos.
A unidade localizada em uma área de 11 mil
2,
m , conta atualmente com cerca de 4.200 colaboradores. Esse número já configura a empresa como uma das maiores empregadoras da
região. “Nosso objetivo, além da geração de
empregos nos municípios onde estamos localizados, é o desenvolvimento e a capacitação
de pessoas, contribuindo com o crescimento
econômico e social do município e com a
melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus familiares”, diz Tatiana Lorenzi, diretora de Desenvolvimento Humano e
Organizacional da TIVIT.
A unidade da TIVIT no Vale do Paraíba reflete a estratégia da companhia de investir em localidades fora da capital paulista. “É um orgulho termos uma de nossas unidades em São
José dos Campos, uma cidade que possui
mercado forte e crescente e que, por isso,
abriga ainda, centenas de profissionais vindos
de outras cidades” finaliza Lorenzi.
São José dos Campos possui operações
das três áreas de negócio da companhia:
Terceirização de Infraestrutura de TI, Sistemas
Aplicativos e BPO.

700 novas vagas estão abertas
Atualmente, a unidade da TIVIT em São José
dos Campos está com 700 vagas abertas. Grande parte das oportunidades são para primeiro
emprego e, além do salário fixo, os profissionais podem receber remuneração variável e
premiações por desempenho.
O processo seletivo envolve análise de currículos, entrevistas e avaliações técnicas
comportamentais. Os interessados devem comparecer com currículo, RG e CPF na unidade da empresa em São José dos Campos, que fica na Rodovia Presidente Dutra, Km 154,7, Jardim das Indústrias, Centro Empresarial do Vale. Também é possível
enviar o currículo para selecao.sjc@tivit.com.br ou
cadastrá-lo nos sites: www.vagas.com.br/tivit ou
www.tivit.com.br – área “Trabalhe Conosco”. Nos endereços eletrônicos, também estão disponíveis todas as oportunidades oferecidas pela empresa.
Outras informações pelo telefone (11) 3967-3671.
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Vale Sul aposta em Natal inovador
com espetáculo do Universo Casuo
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Embalado pelo clima de sua expansão, o Vale
Sul Shopping aposta em um dos Natais mais inovadores de sua história, além de ser também o que
recebeu maior investimento: R$ 1,2 milhão. No dia
13 de novembro, o público conferiu a chegada do
Papai Noel com um espetáculo inédito na região, o
Universo Casuo. Um dos palhaços mais famosos do
mundo, antes de montar sua própria companhia,
Marcos Casuo foi o único brasileiro a protagonizar o
espetáculo “Alegria”, do Cirque du Soleil, o qual atuou
durante oito anos com apresentações em 22 países.
Ele também foi o único brasileiro a criar cinco
performances para o Cirque, que são utilizadas até
hoje pela famosa companhia canadense.
Seu espetáculo, Universo Casuo, que percorre
o mundo inteiro levando a leitura contemporânea inspirada no Cirque é um mundo à parte, onde reina o
lúdico com canções, roupas, maquiagens e artistas
que desafiam todas as leis da gravidade. A trupe
conta com 40 artistas. Para a inauguração do Natal
do Vale Sul, Casuo criou um espetáculo homônimo,
com o mesmo tema da decoração de Natal, “Bosque Nevado do Papai Noel”.
Com cerca de uma hora de duração, o espetáculo reuniu uma combinação emocionante de artes
acrobáticas, humor, poesia, design inovador, muitos
efeitos de luzes e uma trilha musical criada pelo mesmo músico e compositor do Cirque du Soleil. O espetáculo abordou uma fábula sobre a magia do Natal a partir de números de circo, com acrobatas, clown,
malabaristas.
Todo o figurino do espetáculo também foi criado
por Casuo especialmente para a abertura do Natal

do Vale Sul. Toda a decoração da Praça de Eventos
ocupa uma área de 250 m² . A decoração também conta com um palco e no mesmo local, este ano, o Papai
Noel volta a ficar na decoração principal com seu trono
todo enfeitado com o tema da decoração – nos anos
anteriores o trono ficava no corredor da MMartan.
No palco da decoração também passará corais
de várias partes do estado, uma programação que
será realizada de 26 de novembro a 19 de dezembro. Todas as apresentações serão gratuitas.
O Natal do Bosque Nevado do Papai Noel
No centro da Praça de Eventos, uma árvore de
Natal de oito metros de altura traz uma surpresa para
as crianças: um escorregador que sai de dentro dela,
de onde crianças de 7 a 12 anos poderão escorregar em minitrenós. A decoração que tem como tema
O Bosque Nevado do Papai Noel é interativa e conta ainda com outro escorregador, um pouco menor,
para atender crianças de 3 a 6 anos.
Ao redor da árvore, vários bonecos de neve, renas brancas e objetos que remetem à floresta como
galhos, fazem parte da decoração. Neste contexto,
a decoração traz todo o cenário de um bosque nevado, com chão coberto de “neve”, cheio de pinheiros de todos os tamanhos, cogumelos coloridos, frutas silvestres e até galhos brancos iluminados, misturados com folhas e galhos secos.
Na entrada F, no Piso Litoral Norte, um trenó em
tamanho natural instalado em frente ao boliche faz
parte da decoração Bosque Nevado e foi importado
da Alemanha pela empresa responsável pela decoração, a Cipolatti. Outras áreas da expansão também
receberão decorações voltadas ao tema.
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Quality Pinda alerta para limpeza
de roupa de frio até volta do inverno 2013
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Acima, Vito
Ardito Lerário,
prefeito eleito
em Pinda, para
o seu quarto
mandato e
abaixo, o jovem
Ortiz Jr. estará
à frente do
Palácio Bom
Conselho, a
partir de 2013
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○

A Direção do Jornal ValeEmpresarial
cumprimenta os prefeitos eleitos da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba
no último pleito de
outubro e deseja os
sinceros votos de
uma gestão desenvolvimentista e a geração de um profícuo
crescimento econômico em seus municípios.
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○

Vale Empresarial cumprimenta
prefeitos eleitos

○

○

○

A Prefeitura de Caçapava em parceria com o
SENAI, está com inscrições abertas para os cursos
profissionalizantes “Pintor de Obras” e “Ferramentas
da Qualidade”. O curso de Pintor de Obras será realizado em dois horários, das 07h30 às 11h30 e das
13h às 17h, com carga horária de 160 horas e 32
vagas no total e o curso de Ferramentas da Qualidade, com carga horária de 36 horas, será realizado
das 7h30 às 11h30 em dias alternados. São 64 vagas divididas em duas turmas. Os cursos são gratuitos e a previsão é que tenham início no dia 19 de
novembro. As inscrições podem ser feitas de segunda a quinta-feira, das 10h às 12h e das 14h às
18h, no Complexo Educacional “Prof. Edison de
Freitas Ramalho” (Rua André Santos de Oliveira Lima,
15 – Vila André Martins).

○

Curso SENAI em Caçapava

○

○

○

A Prefeitura de Pindamonhangaba está fazendo a
colocação das telhas da nova cobertura da praça
Liberdade, que abriga a tradicional feira. As telhas
são termoacústicas e cobrem toda a praça. A área
coberta é de aproximadamente 1.700m². De acordo
com o secretário de Obras, Ricardo Amadei, a previsão para o término da obra é no final deste mês. “A
Prefeitura está buscando fazer o melhor possível para
atender a estes profissionais e também aos
munícipes, trazendo mais conforto para ambos”, afirmou.

○

Pinda cobre Praça e Feira

○

○

○

○

○

Política na Região

○

○

ValeEmpresarial

Com o fim do inverno, é chegada a hora de aproveitar os dias mais quentes para lavar edredons e
cobertores, para serem guardados para a próxima
estação. A manutenção destas roupas de cama, mais
pesadas e difíceis de Cuidar, deve ser constante,
para evitar riscos à saúde, como alergias.
A franquia da Lavanderia Quality em
Pindamonhangaba alerta que, embora não pareçam
sujas, depois de usadas, as peças acumulam uma
grande quantidade de suor, poeira e pequenos fragmentos de pele humana, que são alimentos preferidos dos ácaros.
Pesquisas indicam que cerca de 20% do peso
de um edredom ou travesseiro com certo tempo de
uso pode ser de excremento de ácaro. Por isso, a
higienização é tão importante — explica o gerente
operacional da Quality Lavanderia, Ricardo Monteiro.
Passar aspirador de pó sobre o edredom ou cobertor ajuda a retirar a poeira. Colocá- lo ao sol por

algumas horas é uma boa medida para ventilar a
peça. Mas, segundo Monteiro, só a lavagem garante a remoção de mofo e ácaros, de preferência numa
lavanderia. “Mesmo que a máquina doméstica suporte o peso da peça, edredons muito volumosos
podem não se movimentar direito dentro do cesto,
impedindo a remoção completa da sujeira”, afirmou.
Sobre a Quality Lavanderia
A Quality Lavanderia é a segunda maior rede de
lavanderias do Brasil: são mais de 90 lojas que oferecem lavagem de roupas a seco e a água, tratamento de couro e serviços diferenciados de limpeza em tênis, calçados, tapetes, cortinas, roupa de
cama e tecidos especiais. Fazem parte do grupo as
marcas Prima Clean (lavanderia) e Linha & Bainha
(costura expressa, customização de roupas e bordado). Em Pindamonhangaba, a Quality está localizada à rua Rubião Junior, 438 – centro e atende pelo
telefone 3645-1258.

ValeEmpresarial
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Prof. Menegatti é considerado um dos maiores
conferencistas no desenvolvimento do potencial
humano e um expert em desempenho de alto
nível. Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. É autor de vários livros e DVD´s, entre eles
estão o livro “Talento - É fazer coisas comuns de
forma extraordinária”, CD “O Líder Influenciador” e
o DVD “Campeão de Vendas”. Contatos:
www.menegatti.srv.br - menegatti@menegatti.srv.br
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3 - Aprenda as palavras exatas: Faça isso
inicialmente e, em seguida, deixe que a adaptação ocorra naturalmente. Eis as palavras:
“Como o senhor sabe, Henry Ford foi um dos
maiores executivos que o mundo já teve. Todas as vezes que Ford se via numa situação
como esta em que o senhor se encontra hoje,
ele se sentia muito como o senhor se sente.
Se era a coisa certa, ele queria ter certeza e a
fazia. Se era a errada, queria também ter certeza, e a evitava. Não é mais ou menos assim
que o senhor se sente, também? “Eis o que o
Ford costumava fazer. Pegava uma folha de
papel comum e traçava no meio dela uma linha
vertical. No lado esquerdo escrevia sim e, sob
essa palavra, listava todas as razões favoráveis à decisão. No lado direito, sob o não, relacionava todas as razões contrárias”. Quando
usar essa técnica a coluna do SIM dever ser
sempre maior do que a do NÃO.

○

○

2 - Sua apresentação deve vencer o filtro
cultural: Para chegar ao fechamento da venda,
você deve “beijar, cumprimentar ou apertar as
mãos?”. A cultura é muito importante em uma
negociação. Você e seu cliente podem possuir perspectivas culturais muito diferentes em
relação ao objetivo da negociação, à comunicação e aos comportamentos. Um silêncio prolongado significa respeito, surpresa ou uma tática para que o outro lado fale alguma coisa?
Quando a sua negociação atravessa fronteiras
culturais ou passa por outras divisas, um foco
na cultura pode ajudar na criação e na exigência de valor.

○

○

1 - Concentre-se na oportunidade: Uma série interessante de estudos experimentais sugere que os negociadores, que se concentram
no que esperam alcançar antes da negociação,
se saem melhor em negociações de preço do
que aqueles que se concentram no que querem evitar. Os que escreveram sobre o que
pretendiam alcançar se saíram muito melhor do
que os que escreveram sobre os erros que
estavam tentando evitar.

○

○

Três Dicas para
você negociar melhor...

○

○

○

○

Crescimento Profissional

Divulgação
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FAPI comemora 10 anos com lançamento de Selo
e recebe empresários em Fórum Regional

Divulgação

foram homenageados com a entrega
do Título de Dr.
Honoris Causa da
FUNVIC– Fundação Universitária
Vida Cristã – por
reconhecimento e
gratidão aos serviços prestados em
prol da educação.
Evento reuniu autoridades e empresários no auditório da FAPI
Aproveitando a
Com a participação do vice-presidente da oportunidade festiva, a equipe
UNESCO para a América Latina e Caribe, Dr. Enrique de ciclismo da Fundação foi
Rentería Castro, juntamente com os membros da di- chamada ao palco para entreGrande público prestigiou as comemorações de 10 anos da faculdade
retoria da Faculdade de Pindamonhangaba e com a gar ao Profº. Luís Otávio, o troDivulgação
participação de empresários e executivos da re- féu que a equipe conquistou ao vencer a 9ª edi- plo que deveria ser
gião, foi lançado na noite desta terça-feira (6), o ção da Volta Ciclística de São Paulo – Tour do Bra- seguido e esse
Selo e Carimbo dos Correios do Brasil em come- sil.
Fórum tem impacto
Para
o
diretor
da
FAPI,
Profº.
Luís
Otávio
moração aos 10 anos da FAPI, assim como o propositivo para todos”,
grama de educação continuada, o FUNVIC Solu- Palhari, esse evento é o reconhecimento de 10 explicou Rentería.
anos de trabalho, onde a responsabilidade agora
ções.
A noite teve início com as formalidades dos Cor- só aumenta. “Acredito que estamos trabalhando
reios, que salientou o registro da faculdade no na direção certa, e os lançamentos do selo e do
acervo filatélico do nosso País. “É com grande FUNVIC Soluções exige de nós ainda mais dedisatisfação que estamos aqui hoje, em nome da cação, pois a responsabilidade aumenta por ofeVice-presidente da
UNESCO para a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para recermos conhecimento, educação de qualidade
América
Latina e
participarmos do lançamento do carimbo come- e valores que transformam vidas e sociedades”.
Caribe, Dr. Enrique
O vice-presidente da UNESCO se mostrou admorativo e da apresentação do selo personalizaRentería Castro
mirado
com a Faculdade
do alusivos aos 10 anos dessa que vem se consolidando como uma das melhores instituições de de Pindamonhangaba e
ensino da região, a Faculdade de enalteceu a iniciativa da
Pindamonhangaba”, discursou o coordenador re- Instituição em promover
gional de vendas dos Correios/SJC, Lázaro Daniel um Fórum e incentivar a
educação de qualidade.
Ribeiro.
Em seguida, o vice-presidente da UNESCO e “Estou surpreendido e
o diretor geral da FAPI, Profº. Luís Otávio Palhari admirado com a FAPI,
Divulgação pois são poucas as instituições de ensino privadas
que realmente
investem em
uma educação de qualidade. A FAPI
é um exemCorreios
lançaram selo
comemorativo
ao aniversário
da FAPI
Divulgação

Otávio Palhari, diretor da instituição (à esq.) recebeu as autoridades
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Com investimento de R$ 8 milhões, Fibria inaugura
novo laboratório no Centro de Tecnologia de Jacareí
Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz

Modernos
equipamentos do
Centro de
Tecnologia
elevam a
qualidade do
laboratório da
Fibria

A Fibria inaugurou recentemente as novas instalações do Laboratório do Centro de Tecnologia,
em Jacareí, alinhando-se ao que há de mais moderno em pesquisa e desenvolvimento nesta área.
As novas instalações são resultado de um investimento de cerca de R$ 8 milhões, realizado
nos últimos dois anos. No laboratório os trabalhos
serão conduzidos por profissionais próprios e
parceiros, com elevada qualificação técnica, à altura dos desafios da empresa em inovação.
Segundo o gerente-geral Fernando Bertolucci,
a estrutura conta com modernos equipamentos de
Biotecnologia e Biorrefinaria. “A Fibria é uma das
empresas do setor que investe em pesquisa e
tecnologia, de forma constante e consistente: a
inovação é uma das nossas principais forças”,
conclui, destacando a importância do empreendi-

mento.
O Centro de Tecnologia da Fibria é uma área
corporativa, que atua em todas as unidades da
empresa, agora com dois laboratórios em atividade: um em Jacareí (SP) e outro em Aracruz (ES).
Nos laboratórios são realizadas pesquisas para a
geração de clones superiores (mudas de
eucalipto), identificação de técnicas avançadas de
manejo florestal e desenvolvimento de novos produtos, que darão origem às florestas plantadas nas
regiões onde a empresa atua e à celulose de alta
qualidade, exportada para vários países, em todos
os continentes.
O laboratório em Jacareí está instalado próximo
à área fabril da empresa com uma infraestrutura de
aproximadamente 700 m 2, , onde estudos em
biotecnologia e biorrefinaria são conduzidos por meio

Senac São José está com
inscrições abertas para pósgraduação do 1º Semestre 2013
Até o dia 28 de fevereiro de 2013, o Senac São José dos Campos tem
inscrições abertas para seis cursos de pós-graduação lato sensu na unidade.
Os cursos atendem a diferentes áreas, através dos títulos Design Gráfico, Design
de Interiores, Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social, Gestão da Comunicação em
Mídias Digitais, Gerenciamento de Projetos - Práticas do PMI, e Negócios da
Moda: da Concepção da Marca ao Desenvolvimento do Produto.
Antenada com a realidade do mercado de trabalho e com 20 anos de atuação na área de pós-graduação, a instituição oferta especializações em diversas
outras áreas também. Além dos cursos presenciais, os candidatos têm à disposição a modalidade a distância por meio do Campus Virtual Senac. Serão oferecidos os títulos Gestão Empreendedora, Gestão do Relacionamento com o
Cliente, Design Institucional, Docência no Ensino Superior e Tecnologia na Aprendizagem. Para saber mais sobre o assunto, acesse: www.sp.senac.br/
campusvirtual.
O processo de ingresso para os alunos de pós-graduação destina-se a
candidatos que possuam diplomas em graduação. Inscrições e mais informações sobre oscursos no site: www.sp.senac.br/sjcampos.
Consulte abaixo os cursos oferecidos pelo Senac São José dos Campos:
SENAC São José dos Campos
Rua Saigiro Nakamura, 400, Vila Industrial, (12) 2134-9000
* Design Gráfico
* Design de Interiores
* Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social
* Gestão da Comunicação em Mídias Digitais
* Gerenciamento de Projetos - Práticas do PMI
* Negócios da Moda: da Concepção da Marca ao Desenvolvimento do Produto

de laboratórios ainda mais específicos.
Sobre a Fibria
Líder mundial na produção de celulose de
eucalipto, a Fibria possui capacidade produtiva de
5,25 milhões de toneladas anuais de celulose, com
fábricas localizadas em Três Lagoas (MS), Aracruz
(ES), Jacareí (SP) e Eunápolis (BA), onde mantém a
Veracel em joint venture com a Stora Enso. Em sociedade com a Cenibra, opera o único porto brasileiro
especializado em embarque de celulose, Portocel
(Aracruz, ES). Com uma operação integralmente baseada em plantios florestais renováveis localizados
nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Bahia, a Fibria trabalha com uma base
florestal total de 1,093 milhão de hectares, dos quais
405 mil são destinados à conservação ambiental.
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Unimed Pinda investe R$ 20 milhões
hospital próprio

Perspectiva da fachada e entrada do novo hospital 10 de Julho

A Unimed Pindamonhangaba está investindo um
total de R$ 20 milhões em um novo empreendimento para aprimorar o atendimento médico e
hospitalar aos usuários. Desse total, R$ 7 milhões
serão utilizados para a reforma da nova unidade
que está se iniciando agora.
A cooperativa adquiriu recentemente o antigo
Hospital Frei Galvão, que reformado e equipado
com a mais moderna tecnologia, passará a se
chamar Hospital 10 de Julho, em homenagem à
data de emancipação política do município de
Pindamonhangaba. A unidade está localizada no
bairro do Socorro, onde funcionava antigamente
o Hospital Pinda, num local estratégico próximo
ao anel viário do município e entrada da cidade
pela Via Dutra.
Segundo Dr. José Renato Couppê Schmidt ,
presidente da Unimed Pinda, as tratativas com o
grupo Frei Galvão tiveram início no final de 2011 e
foram finalizadas em agosto deste ano, quando a
cooperativa assumiu o prédio. Ao todo são 5.500
m² de área construída e a escritura já está em definitivo em nome da Unimed. Após a fase inicial
da reforma, o grupo realizará também uma expansão que prevê novos investimentos em unidade
semi-intensiva e de quimioterapia. A previsão para
inauguração é para o primeiro trimestre do próximo ano.
Estrutura
O objetivo é montar um hospital de média/alta
complexidade para obter melhores resultados e
levar um atendimento de qualidade para nossos
clientes. Essa nova unidade fará procedimentos
de pequena, média e alta complexidade.
Serão 50 leitos iniciais, sendo 10 de UTI e 40
de internações. Entre as especialidades do Hospital 10 de Julho estarão a Neurocirurgia, Cirurgia
Cardíaca, Cirurgia Geral, Ortopedia e
Traumatologia. “É como se cada paciente estivesse num apartamento dentro da UTI. Trata-se de uma
UTI humanizada pois os familiares terão acesso

há três meses e neste período já fez mais de 400
atendimentos.
A nova unidade conta com seis consultórios
para atendimentos médicos em várias especialidades, como Ginecologistas, Pediatras,
Cardiologistas, Ortopedistas, Dermatologistas, Clínica Médica e Neurologista, além de salas de
medicamento, nebulização, observação e coleta.
Unimed hoje
A Unimed Pinda está está em atividade há 36
anos e atualmente conta com um corpo de 250 colaboradores e uma equipe de 135 médicos cooperados, atendendo 24.500 usuários próprios e 20 mil
usuários de outras operadoras. A cooperativa tem
um faturamento anual de R$ 65 milhões.

por fora, sem precisar entrar dentro, acompanhando
diretamente o quadro do paciente”, revelou Schmidt.
Para iniciar as atividades, a nova equipe deverá ser composta de aproximadamente 400 funcioAgoraVale
nários, diretos e indiretos. Segundo
os diretores da Unimed há uma equipe de 120 funcionários do Hospital
Dia que serão transferidos para o 10
de Julho.
A expectativa do grupo é gerar
um atendimento de saúde com alta
tecnologia. “De início, o hospital já
conta com uma ala que será equipada para atender casos de
cateterismo cardíaco. A unidade de
Pronto Atendimento contará com 12
leitos, mais dois leitos de emergência, e dois leitos de sutura”, explicou Schimidt.
Além disso, a instituição contará Equipe da Unimed na coletiva de apresentação dos invetimentos à imprensa
com uma unidade de Diagnóstico por Imagem totalmente equipada, numa parceria com a Pró Imagem e com o Serviço de Hemodinâmica.
Os atuais investimentos em andamento vêm ao
AgoraVale
encontro do crescimento que o município apresenta, com a vinda de novas empresas e empreendimentos, que gera uma demanda grande por
melhor atendimento médico de alta e média complexidade e que a Unimed espera atender melhor.
As obras do Hospital 10 de Julho estão sendo
realizadas com empresas parceiras da cidade, que
estão ajudando na concretização desse empreendimento.
Moreira César
Além desse novo investimento, que vai ao encontro das necessidades dos usuários da Unimed,
a cooperativa vem investindo pesado em melhores condições de atendimento. Recentemente foi
inaugurado o Centro de Especialidades de
Outra boa notícia comemorada pela Unimed
Moreira César. A nova unidade está funcionando
Pindamonhangaba e por seus usuários é o resultaCélio Melilo/Projetos e Planejamentos
Divulgação
do da classificação preliminar divulgado pela ANS
(Agencia Nacional de Saúde) do IDSS 2011 (Índice
de Desempenho da Saúde Suplementar) que coloca a cooperativa médica em posição de destaque.
A nota de avaliação varia de 0 até 1, índice máximo de aprovação. A Unimed Pinda recebeu no
ranking a pontuação de 0,7948, um dos maiores
índices do Estado de São Paulo e uma invejável
marca de aprovação. Para a nota geral, a avaliação
é dividida por segmento, sendo avaliado os seguintes índices: Atenção a Saúde, Econômico Financeiro, Estrutura e Operação e Satisfação dos
Beneficiários.
Atual fachada à esquerda será totalmente remodelada conforme perspectiva à direita

Unimed Pinda atinge alto índice
de desempenho perante ANS
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Futura Indústria Mecânica e Rodrigo Rios Sondagens
obtêm ISO 9001 com apoio da Consultoria Gestão Smart
Divulgação

Colaboradores da Futura Indústria Mecânica

Divulgação

Roberto
Oliveira
diretor
proprietário
da Futura
Indústria
Mecânica

A empresa FUTURA Indústria Mecânica obteve
a certificação da ISO 9001 no início de outubro,
com apoio da Consultoria Gestão Smart.
A FUTURA é uma empresa prestadora de serviço de usinagem e está instalada a cerca de um
ano no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia
de Inovação (CDTI), incubadora de empresas do
município de Jacareí, onde recebe orientações
técnicas e administrativas dos órgãos públicos
para após termino da permanência legal deixar a
incubadora com a estrutura administrativa, comercial e técnica consolidada para sobreviver no
mercado.
Segundo Roberto Oliveira, diretor proprietário
da empresa, o setor em que atua é muito competitivo, onde convive com empresas já consolidadas e também com empresas sem nenhuma estrutura administrativa e clientes que exigem cada
vez mais qualidade a preços baixos. Para sobreviver neste mercado a empresa precisa estar
estruturada e ter processos bem definidos para
atender todas as exigências dos clientes. A ob-

tenção da certificação ISO 9001 é um
primeiro passo para demonstrar aos
clientes que a empresa tem competência para atender as suas necessidades.
A certificação da FUTURA é inédita porque a empresa ainda esta instalada numa incubadora e sendo preparada para enfrentar o mercado e
com a certificação obtida já demonstra antecipadamente que a empresa
possui competências necessárias
para atender as necessidades dos
clientes.
A empresa esta localizada na Rodovia Geraldo Escavone, 2080, no Condomínio
Indusvale no município de Jacareí e informações
adicionais da empresa podem ser obtidas no telefone 12 3962 7384.
Rodrigo Rios e Souza obteve
Certificação da ISO 9001
Rodrigo Rios de Souza, empresa especializada em Sondagens de Solo, também foi outra empresa certificada na ISO 9001 com apoio da
Consultoria Gestão Smart.
Sondagem de Solo, conhecido também por
SPT- Standard Penetration Testing- é uma técnica
de perfuração de solo para identificar o tipo e a
consistência dos solos para preparar para uma
obra civil que pode ser um prédio, casas ou condomínios e instalações industriais e é realizado
sob padrões rígidos normalizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) através
da NBR 6484.
A execução da operação de sondagem é realizada por profissionais altamente capacitados denominados Sondadores e os resultados destes
ensaios são depois apresentados em forma de
relatórios, também padronizados pela NBR 6484,
e precisam ser avaliados e aprovados por um
engenheiro antes de enviar ao cliente.
O cliente da sondagem, de posse destes relatórios, projeta e realiza as fundações das obras
de modo a garantir a segurança e a durabilidade
dos mesmos e por isto este trabalho exige uma
responsabilidade civil muito grande.
Segundo Carlos Alberto de Souza Junior, diretor da empresa, a empresa tem profissionais
altamente treinada, com cerca de 20 anos de experiência e com isto os trabalhos de sondagem
realizados por estes profissionais são de alta
confiabilidade e com a obtenção do certificado da
ISO 9001os processos e as atividades ficam pa-

SENAI Pinda abre matrículas para
cursos de formação continuada
Atendendo as necessidades do mercado e
contribuindo para a formação de profissionais
qualificados,
a
escola
SENAI
de
Pindamonhangaba está oferecendo diversas vagas destinadas, principalmente, para as indústrias da região. As inscrições estão abertas e os
alunos podem se matricular nos cursos: Mecânico de Usinagem Convencional, Desenhista de
Mecânica e Eletricista Industrial

Os interessados devem procurar a secretaria do SENAI de Pinda para verificar os pré-requisitos de cada curso. A escola informa que
as vagas são limitadas, e os interessados devem consultar a programação disponível na
escola para o início das próximas turmas. O
SENAI de Pinda localiza-se na Avenida Abel
Corrêa Guimarães, 971, Jd. Rezende. Outras
informações pelo telefone: 3642.6207

Divulgação

Equipe da empresa Rodrigo Rios

Divulgação

Carlos
Alberto de
Souza Jr,
diretor da
empresa
Rodrigo
Rios

dronizados e uniformes de modo a garantir sempre
a mesma qualidade e confiança.
A certificação da Rodrigo Rios e Souza, mais
conhecido no mercado pela marca SPT- Sondagens
e Pesquisas Técnicas- é inédito no setor de sondagens, onde poucas empresas deste ramo são certificados e com isto a empresa demonstra que tem
processos confiáveis e esta preparada para atender
as futuras demandas de desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba.
Qualquer informação adicionais da Rodrigo Rios
e Souza pode ser obtida pelo telefone (12) 3929
4424.
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Gestão Smart promove curso de Processo de
Injeção de Materiais Plásticos
Divulgação

trias e atualmente existem diversos
tipos de plásticos para diversas
aplicações e com custos diferentes. O processo de fabricação destas peças depende de uma série
de parâmetros combinados de
temperatura, pressão, tempo e do
material na fabricação e o sucesso de um negocio da empresa que
produz peças plásticas está na utiGestão Smart confere certificado do curso para funcionário da Alf Plast
lização correta destes parâmetros
e
tendo
funcionários
altamente treinados.
A empresa Gestão Smart realizou um treinamenEste treinamento foi ministrado por Aguinaldo
to de processo de injeção plástica para produzir
Gabriel
dos Anjos, um profissional com larga experipeças plásticas na empresa Alfa Plast em
Paraisópolis (MG) - empresa especializado em pro- ência em processo de injeção de peças plásticas e
duzir peças plásticas para indústria automobilística que trabalhou cerca de 12 anos em indústrias do setor
através do processo de injeção e busca aprimora- automotivo com experiência internacional, instruindo
mento dos seus funcionários para melhorar a quali- e desenvolvendo processos, produtos e materiais
plásticos, na aquisição correta de maquinas e ferradade e a eficiência dos seus produtos.
Produtos de plásticos fazem parte do cotidiano mentas e segurança operacional na aplicação desda nossa vida e que qualquer segmento das indús- tes processos de fabricação.

Devido a uma gama ampla de variáveis num processo de injeção plástica o curso de plástico pode
ser oferecido de acordo com a necessidade especifica do cliente, de modo a otimizar custo e tempo.
Qualquer informação adicional deste curso pode ser
obtida diretamente com o instrutor no telefone 12 9193
086 ou pelo e-mail aguianjos@gmail.com ou na
consultoria
Gestão
Smart
no
site
www.gestaosmart.com.br ou nos telefones 12 9781
Divulgação
2016.

Aguinaldo
Gabriel dos
Anjos
ministrou o
treinamento

Mayra Souza/Com.Prefeitura de Pinda

Através de incentivos fiscais, empresa Pauliceia
inicia projeto de restauro da Igreja São José
Momento da
assinatura
que dará
início ao
restauro da
Igreja

Empresa Pauliceia Prefeitura Pinda igreja São José

A Prefeitura de Pindamonhangaba assinou o
acordo que aprova o projeto da Empresa
Pauliceia de restauração da Igreja São José.
Com a aprovação, a empresa dará andamento para
aprovação do projeto de cultura da Lei Rouanet.
Com a aprovação da Lei Rouanet a empresa
poderá fazer a captação de recursos. O projeto de restauro já está pronto e aprovado pelo
Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), e está
previsto para começar em janeiro de 2013.
A assinatura foi realizada no gabinete do prefeito João Ribeiro, que ressaltou a importância
da restauração da igreja. “É mais um prédio histórico que será restaurado com o objetivo de
preservar a memória da cidade, que possui
vários patrimônios históricos”, finalizou.
Segundo a arquiteta Rosângela Martinelli, a
restauração é fundamental para preservação da

história da cidade.
Participaram da ação o prefeito João Ribeiro, o secretário de Habitação, Mauricio
Marcondes; o diretor de Patrimônio Histórico,
Paulo Tarcízio e as arquitetas Rosângela
Martinelli e Mita Ito.
Igreja São José
Sua construção foi iniciada em 1840 e concluída em 1848, em substituição à primeira capela, que estava localizada ao lado do antigo
mercado e havia sido destruída pelo tempo.
Suas paredes são de taipa de pilão. O local
abriga os despojos dos filhos de
Pindamonhangaba, membros da guarda de honra de Dom Pedro I. A igreja foi construída pela
família Godoy, sendo destinada ao culto e também à capela cinerária. O prédio fica na Praça
Barão do Rio Branco, centro da cidade, e é
tombado pelo Condephaat.
Divulgação

Grupo PM ValeDay comemorou primeiro
aniversário disseminando gestão de projetos
O Grupo PM ValeDay, um grupo de voluntários,
dedicados à pratica, aprendizados e disseminação
de Gestão de Projetos que se reúne mensalmente
para trocar e compartilhar experiências comemorou
no último mês de outubro o primeiro aniversário de
suas atividades.
Em agosto, foi realizado o 11º evento do Grupo
PMValeDay na ETEP Faculdades em São José dos
Campos com duas palestras. A primeira palestra “O
que é o terceiro setor e as experiências métodos e
lições aprendidas na implantação de uma metodologia
para gerenciamento de projetos” foi apresentada pela
Flávia Paiva e “Experiência de gestão de riscos positivos e de mudanças através do uso de métricas de
processos” com Lia Parente. As voluntárias falaram
de suas experiências e passaram conceitos sobre

aplicação de gerenciamento de projetos para os
participantes.
Posteriormente, em setembro, foi realizado o
evento de número 12, com a palestra “Gerenciando
projetos com MS-Project 2010” ministrada por Mario
Trentim. Mario é uma das referências de mercado
em gerenciamento de projetos e autor de livros sobre o assunto (Gerenciamento de Projetos: Guia para
as Certificações PMP e CAPM (Editora Atlas, 2011)” e
Manual do MS-Project 2010 e Melhores Prática do PMI
(Editora Atlas, 2012)). Em sua palestra, ele explicou
conceitos de gerenciamento de projetos e como
aplica-los na ferramenta MS-Project. Neste evento,
foram disponibilizados alguns exemplares dos livros
para compra dos participantes, com preços
promocionais.

Grupo PM ValeDay comemorou um ano de atuação

Já no mês de outubro, o 13º evento foi realizado
para comemoração ao primeiro aniversário de
PMValeDay o grupo promoveu três palestras neste
evento: “A empregabilidade sob a perspectiva do setor tecnológico”, “Introdução à certificação PMI-ACP®”
e “O Coaching em Gerenciamento de Projetos”. Para
outras informações acesse: http://pmvaleday.com.br/
ou entre em contato através do e-mail:
contato@pmvaleday.com.br.
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Vendas de Natal:

Mercado de Trabalho
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Palestrante

Alunos da ETEP na palestra Embraer, em São José

Maria Luiza Embraer
ETEP
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Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira,
realiza de 16 a 18 de novembro a 1ª Feira
Agropecuária da região, a Agrifest. Mais de 10.000
turistas são esperados na cidade durante a festa
que acontece no feriado prolongado da Proclamação da República.
Organizada pela Associação de Produtores Rurais de Santo Antônio do Pinhal, a Agrifest quer fortalecer os costumes rurais e difundir o modo de
vida da população. A cidade exerce um papel importante na produção agrícola da região. Com destaque
para o cultivo de frutas, flores e hortaliças, as mais de
100 propriedades produtoras do município são parte
fundamental da economia local. Poucos sabem, mas
Santo Antônio do Pinhal é considerada uma das maiores produtoras de orquídeas do Estado de São Paulo. Na 1ª Agrifest haverá venda de produtos da terra
cultivados no próprio município e região, artesanato rural, comida da roça, elaborada com ingredientes típicos, shows de música regional, bingo, quadrilha a cavalo e prova de tambor.
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Santo Antônio do Pinhal
realiza 1ª Feira Agropecuária
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Vendas de Natal já aquecem comércio da região
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Rafael Marques
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O comércio de rua de Taubaté, com a proximidade das festas de final de ano, estima a abertura de
1.400 empregos temporários até o final do ano.
As contratações já começaram, principalmente
nos comércios de produtos infantis. “Os empresários já estão pensando nas vendas de Natal, pois
contratando com antecedência é possível realizar um
treinamento intensivo no funcionário”, afirma Sandra
Teixeira, presidente da ACIT.
As funções mais solicitadas são fiscais de loja,
empacotadores, atendentes, estoquistas, etiquetadores,
auxiliar de crédito e analista de crédito.
Oportunidade - A vaga temporária pode ser uma
oportunidade para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho, ou até mesmo conquistar o primeiro emprego. Todos os anos ao final do contrato diversas empresas efetivam os melhores funcionários. Neste
ano, a expectativa é que 30% do total seja efetivado.
Os temporários detêm quase os mesmos direitos dos empregados normais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), só não terão acesso ao aviso prévio e a multa dos 40% do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Onde encontrar as vagas – Para concorrer uma
vaga no comércio de Taubaté, os interessados devem entregar os currículos nas lojas, ou agências
de emprego da cidade. Outra opção é cadastrar,
gratuitamente, o currículo no site da ACIT.
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Comércio de
Workshop da ETEP recebe Embraer
Taubaté abre 1.400 e o Programa Projetistas em São José
vagas temporárias

A Embraer apresentou recentemente o Pro- fundamental para me dar a desenvoltura necesg r a m a P r o j e t i s t a s E m b r a e r - P P E n o 2 1 º sária para passar nesta disputada seleção,” conWorkshop de Tecnologia da Escola Técnica feriu Vinícius.
Professor Everardo Passos – ETEP em São
A mãe de Vinícius, Ana Claudia, manifestou
José dos Campos. A apresentação, além de ser toda sua alegria pela conquista. “Vinícius foi
uma oportunidade para os estudantes ingres- sempre muito dedicado e responsável. Ele
sarem nesta importante empresa aeronáutica, sempre se manifestou satisfeito com a dedicaserviu para demonstrar a importância da ETEP ção dos professores e a junção desses dois
no mercado de trabalho.
fatores foi responsável por esta conquista.”
Entre os cinco instrutores do PPE que estaMariana Camargo dos Reis, também selecivam presentes, quatro foram alunos da institui- onada para o PPE afirmou que o processo de
ção de ensino. Em seus depoimentos também seleção criou muita expectativa que foi plenaficou claro que a empresa, que tem destaque mente compensada. “Foram várias etapas que
internacional, possui muitos funcionários que se começaram em janeiro e terminaram em abril.
formaram na tradicional escola joseense.
Estava confiante em conquistar uma vaga e as
Os instrutores que desenvolveram as pales- aulas de desenho técnico que tive na ETEP
tras citaram que existe uma grande carência de foram essenciais para chegar aqui. Agora, esprojetistas no setor aeronáutico no Brasil e no tou aprendendo muito e em uma empresa que
exterior. Nas apresentações os alunos que fo- investe em seus funcionários. Estou desenvolram selecionados para o Programa Projetistas vendo ainda mais o conhecimento que adquiri
Embraer-PPE foram a referência aos colegas na ETEP,” confirmou Mariana.
durante a apresentação da palestra sobre este
Vitor Fortes Moreira que faz parte deste gruprograma, ministrada por Maria Luiza Batista, po selecionado foi em busca de seu sonho.
da Embraer.
“Estava atuando em outra área, mas sempre
O PPE teve cerca de 3 mil inscritos, sendo que sonhei em atuar no setor de projetos. Quando
foram classificados 40, dentre os quais 20 são alu- fiquei sabendo deste programa da Embraer não
nos da ETEP. Em novembro serão abertas inscri- pensei duas vezes e me escrevi. A base que
ções para uma nova turma do PPE, que irá selecio- adquiri na ETEP me deu segurança para partinar mais 40 estagiários, que após um ano têm gran- cipar desta seleção e hoje só tenho que codes chances de se firmarem como funcionários.
memorar esta conquista,” reforçou Vitor.
Segundo Maria Luiza, o PPE busca desenvolver
21º Workshop de Tecnologia
especialistas multidisciplinares, com uma visão de
A Escola Técnica Professor Everardo Pasdesenvolvimento integrado do produto. Mais de 100 s o s - E T E P r e a l i z o u o 2 1 º W o r k s h o p d e
instrutores estão envolvidos no projeto que busca Tecnologia com palestras ministradas por proabastecer a carência
Divulgação fissionais de emda Embraer, que tem
presas de destahoje cerca de 600
que no cenário naprojetistas.
cional. O evento
Para Vinicius da
oferece aos estudanSilva Machado Oliveites a oportunidade de
ra Costa, um dos aluconhecer de perto o
nos que passou pelo
perfil destas emprePPE este ano, ele se
sas e as expectativas
sente colhendo os
que elas têm em refrutos do trabalho que
lação aos profissiodesenvolveu durante
nais que atuam em
os últimos anos de
seus segmentos, ofeestudo. “A base do
recendo assim oporcurso técnico e entunidade de ingresso
sino médio que
imediato no mercaAlunos
e
instrutores
da
Embraer
tive na ETEP foi
do de trabalho.

Divulgação

ValeEmpresarial

Página 13

Visita guiada em Aparecida deve aquecer
turismo religioso no país

Vista Noturna da Basílica Nacional de Aparecida

Aos moldes de Roma, o serviço de visita guiada
noturna é uma novidade oferecida exclusivamente
aos hóspedes do recém-inaugurado Hotel Rainha do
Brasil. O tour é gratuito e pode ser realizado mediante agendamento, em grupos de até 30 pessoas
em pontos históricos, culturais e artísticos da Basílica.
São três horas de visita, com acompanhamento
de guias capacitados, que apresentam a arquitetura
e as simbologias do Santuário Nacional, considerado o maior dedicado a Maria no mundo, passando
pelas capelas internas, que abrigam, dentre outros,
esculturas do artista Adélio Sarro e mosaicos italianos do papa João Paulo II.
“Depois deste passeio, o peregrino que vem a
Aparecida, nunca mais a verá com os mesmos olhos.
Os simbolismos estão por toda parte, detalhes como
o chão, representando as águas do rio Paraíba, onde
a Santa foi encontrada, e mesmo os vitrais da Basílica

Aparecida, ofertada pela princesa Isabel, em agradecimento à graça de conceber filhos.
Mais adiante, ao passar pela Praça da Matriz
Basílica, o visitante chega ao Memorial dos Missionários Redentoristas, que abriga a história e as urnas com os restos mortais de dezenas de
evangelizadores. Um acervo rico, contendo objetos
sacros, livros, quadros e pertences dos antigos padres alemães e brasileiros, mantém imagens em
madeira e terracota do século XVIII e XIX. No local
está ainda o Museu de Santo Afonso e o orquidário
do Padre Vítor, fundador da Rádio Aparecida, com
orquídeas plantadas por ele, jardins e corredores
repletos de quadros e telas artísticas.
A visita contempla ainda a Matriz da Basílica, a
Passarela da Fé, o Presépio Permanente, com mais
de sessenta imagens, a Sala das Promessas e a
Casa do Pão. Uma verdadeira aula de história e religiosidade.

Central, que representam as mãos de Cristo, são capazes de encantar e explicar aos visitantes toda a
história de Nossa Senhora de Aparecida”, disse a
historiadora Zenilda Cristina da Cunha, uma das guias do passeio oferecido aos hóspedes do Hotel
Divulgação
Rainha do Brasil.
Os visitantes também têm acesso à Torre Brasília, 18 andares e 100m, com uma
vista privilegiada para o Vale do Paraíba e
ao Museu Nossa Senhora Aparecida, que
conta com acervo diversificado, entre seções de arte popular, moedas e medalhas,
selos religiosos e peças que pertenceram
ao Império, além de exposições de cunho
histórico-cultural; a Casa do Ouro, que reúne as peças doadas, expostas artisticamente como uma espécie de bordado; e a coroa da Imagem de Nossa Senhora
Sala de Promessas é uma das atrações do passeio

Excel Imóveis inaugura Loja de Vendas em shopping de São José
Os clientes do Vale Sul Shopping contam a partir
de agora com uma nova opção de compras e investimentos. A Excel Imóveis está lançando sua ‘Loja
de Vendas’ no Piso Vale do Paraíba, em frente à
Praça de Eventos.
Durante o período de três meses, consultores

estarão à disposição dos clientes para apresentar
os empreendimentos Grand Paysage, localizado no
bairro Villa Branca, em Jacareí e o Residencial Nova
Esperança, na Zona Leste de São José dos Campos.
A loja atenderá o público dentro do horário de
funcionamento do Shopping, de segunda a sábado,
das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h
às 20h.
Grand Paysage
Villa Branca
Localizado na região
que mais cresce atualmente em Jacareí, o empreendimento oferece apartamentos com 72,68m2 ou
90,49m 2, sendo dois ou
três dormitórios. Todos
contam com cozinha americana, sacada com churrasqueira e oferecem lazer
completo, com quadra
poliesportiva, espaço
fitness, salão para festas,
playground, churrasqueira
e SPA.
Residencial
Nova Esperança
O empreendimento
possui três fases, o
Azaleia, Cerejeira e Buriti,
todos com acesso e área

de lazer independentes. São 192 apartamentos em
casa fase, distribuídos em seis torres com quatro
andares e quatro unidades por andar.
O empreendimento está inserido no Programa
Minha Casa Minha Vida para financiamentos junto à
Caixa Econômica Federal.
Sobre a Excel
Com 21 anos de atuação no mercado, a Excel
Imóveis é uma das principais imobiliárias da região
do Vale do Paraíba, contando com clientes fiéis e
uma carteira de imóveis bastante diversificada.
Seus funcionários, com destaque para os Consultores de Venda, passam por treinamentos constantes, como forma de investir na profissionalização
de seus serviços. A empresa está localizada na avenida Borba Gato, na confluência de algumas das principais avenidas de São José – São João, 9 de Julho e Anchieta. Informações pelo telefone (12) 3946Divulgação
6600.

Excel Imóvel atende no shopping em São José
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Shopping Via ValeGarden anuncia adiamento
da inauguração para dezembro

Divulgação/Shopping

As obras do Via Vale Garden Shopping no bairro
Piracangaguá, em Taubaté ainda não foram finalizadas e o novo shopping da região adiou de 20 de
novembro para o dia 5 de dezembro a data de sua
inauguração – data de aniversário da cidade.
A administração do centro de compras espera
gerar cerca de 3 mil empregos e aquecer a economia da cidade. Segundo ela, “a mudança no
cronograma visa atender questões estratégicas do
Grupo Tenco – administrador do Via Vale Garden”.
Caso a data inicial fosse mantida ao menos duas
lojas âncoras não conseguiriam inaugurar junto com
o shopping. Outro motivo alegado é de que, sendo
feriado de aniversário da cidade, a população poderia comparecer em maior número ao evento que
vai marcar o início das atividades do novo shopping.
“Definimos esse novo cronograma há três semanas e desde ontem (domingo, 4) começamos a exibir uma nova campanha informando a população da
data. Mas acredito que a alteração não afeta substancialmente o nosso compromisso”, disse Disney
da Silva, um dos investidores do Via Vale Garden.
Acesso
As adequações no acesso ao novo shopping
estão sendo aceleradas e segundo a Prefeitura o
atraso ocorreu em virtude da burocracia na aprovação dos projetos por parte da NovaDutra e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A aprovação é necessária porque as mudanças vão afetar
trechos de responsabilidade da concessionária e do

governo federal.
A administração do
shopping, a prefeitura
e a NovaDutra devem
assinar um termo de
compromisso para
definir prazos para a
entrega e conclusão
do projeto viário definitivo para o trecho
pois as obras feitas
atualmente são de um
projeto provisório para
atender a demanda inicial para o trecho.

Vista aérea do novo shopping de Taubate durante construção em setembro

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

27º Salão Internacional do Automóvel São Paulo reuniu representantes do setor
automobilístico como os empresários Douglas e Gerson (Dokar Veículos)
Diretor da Contrutora Coli Empreendimentos recebe o certificado
e associado do gerente do CIESP durante a plenária da entidade em Taubaté

Representantes do sistema S na região participam da plenária do CIESP, em Taubaté

Rogério Amato, presidente da FACESP, Marcelo Tas, jornalista TV Band e Dorival
Dourado, presidente da Boa Vista Serviços durante evento em Campos do Jordão

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam selo comemorativo ao décimo
aniversário da faculdade de Pindamonhangaba - FAPI

Dj Alex
Cristiano e o
Empresário Edi
durante o
lançamento da
3ª Feijoada do
Patrão que
aconteceu no
Machina 8

Integrantes da equipe de Ciclismo de Pinda são homenageados durante solenidade de aniversário da FAPI

Sandra, eficiente secretária da mesa
provedora da Santa Casa de
Pindamonhangaba recebeu
cumprimentos pela passagem de seu
aniversário em outubro
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Arquitetura

Divulgação

São José cria selo para valorizar estética
urbana na construção civil
São José dos Campos agora conta com o Selo
de Arquitetura Notável, um projeto desenvolvido pelo
IPPLAN- Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento e que foi instituído pela Prefeitura por meio
do decreto de lei 15031/12 com a participação de
órgãos e entidades do setor imobiliário. O objetivo
é estimular a melhoria na estética urbana e a
sustentabilidade ambiental na construção civil.
A diretora geral do IPPLAN, Cynthia Gonçalo, explica que os empreendimentos que possuírem o selo
ficarão certificados de que seguem padrões de
sustentabilidade e se destacam no município pela
arquitetura diferenciada. “Além da preocupação com
o meio ambiente, que é valorizada com esta iniciativa, a estética urbana nos edifícios também é fundamental. O selo cria uma identidade e mais um atrativo para São José dos Campos ao tornar atraente as
construções verticalizadas”, diz.
A iniciativa de São José conta com o apoio do
arquiteto e urbanista Cândido Malta Campos Filho.
Ele afirma que esta é uma iniciativa inédita no país,
pois apesar de existir órgãos municipais de preservação do patrimônio histórico, artístico e ambiental,
a arquitetura notável moderna nunca foi considerada. “É muito elogiável a iniciativa do município de
premiar a boa arquitetura edificada no município. É
assim que se construirá uma cultura própria joseense,
estimulando a prática da boa arquitetura”, diz.
A comissão julgadora para certificar os empreen-

dimentos é composta por nove membros que representam o IPPLAN, a
Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), a AEA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos),
a FCCR (Fundação Cultural Cassiano
Ricardo), o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), além da Secretaria de Planejamento Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente.
O presidente da Aconvap, Cleber
Córdoba, destaca que a comissão julgadora avaliará diversas características da obra seguindo os critérios de originalidade, beleza, acessibilidade,
sustentabilidade e contemporaneidade. “Vamos analisar se a obra está contribuindo de forma harmônica
com o desenvolvimento do município, se a volumetria
do empreendimento é compatível com as demais
edificações do entorno, se a obra agrega valor artístico ao local, se atende ao conceito de desenvolvimento ambiental e sustentabilidade e se acompanha as inovações nos processos construtivos”, diz.
Primeiro selo
O arquiteto e urbanista Rubengil Gonçalves é responsável pelo primeiro empreendimento pré-aprovado a receber o Selo de Arquitetura Notável. O edifício Comercial 5ª Avenida, localizada no Jardim
Esplanada, passou pela aprovação da comissão
julgadora em todos os critérios e já está cadastrado

para concorrer ao selo, assim que as obras forem
finalizadas.
O arquiteto, que já está no mercado há 18 anos e
tem mais de 500 mil m² de projetos entre residenciais
e pontos comerciais, comenta que a falta de expressão na arquitetura sempre o deixou inquieto. “Com
esse decreto-lei, a Prefeitura abre as portas para a
criação de projetos de vanguarda, com seus mais
diversos e encantadores estilos arquitetônicos”, diz.
O arquiteto ou construtor que deseja buscar a
certificação deve procurar a Secretaria de Planejamento Urbano, no 6º andar do Paço Municipal, para
obter todas as informações para fazer a inscrição do
projeto para avaliação da comissão julgadora do
Selo Arquitetura Notável. Deverá ser apresentado o
alvará de construção, projeto de substituição ou de
pequena reforma, no caso de edifícios já existentes
e o habite-se, quando se tratar de obras concluídas.

Cunzolo Guindastes e Plataformas comemora
45 anos de atividades e lança revista
Divulgação

A Cunzolo Guindastes e Plataformas, uma das
mais antigas empresas brasileiras de locação de
guindastes e plataformas comemora seus 45 anos
de existência com uma revista especial sobre a
empresa, contando sua história, realizações e parcerias.
Essa foi a forma encontrada pela família Cunzolo
para agradecer todos os clientes, fornecedores e
colaboradores pelas conquistas desta empresa que
nasceu na capital paulista e hoje já possui unidades em Campinas, São José dos Campos,
Taubaté, Sorocaba e Brasília.
A coordenadora de marketing da Cunzolo,
Mariana Bottura Campos, destaca que a revista
foi feita com o objetivo de mostrar um pouco de
como a Cunzolo tornou-se o que é hoje, desde
sua fundação passando pelo crescimento e os
reconhecimentos que recebeu ao longo do tempo. “A intenção é resumir muitas histórias de vida
numa única história de sucesso, sempre aproximando os números e porcentagens do crescimento pessoal e profissional das pessoas que
formam a empresa”, diz.
Estão sendo distribuídos cerca de 5000 exemplares entre os colaboradores, clientes, fornecedores e profissionais do mercado de máquinas. Essa é a primeira vez que a empresa desenvolve uma revista com apoio de parceiros e o
material já contou com a adesão de diversos fornecedores.

Guindaste da empresa Cunzolo em serviço no shopping

A revista comemorativa também traça um panorama do atual mercado de máquinas e descreve a
tecnologia envolvida nos equipamentos. O resulta-

do deste trabalho também poderá, em breve, ser
conferido no site da empresa: www.cunzolo.com.br
Emprea participa das melhorias
do Center Vale Shopping
O primeiro shopping do Vale do Paraíba, o
Center Vale, passa por diversas melhorias desde
agosto deste ano e para isso conta com os equipamentos da Cunzolo Guindastes e Plataformas
para garantir agilidade e segurança nas operações.
Para modernizar a fachada e interior do
shopping, que comemora seus 28 anos de existência, foram utilizadas cinco plataformas
elevatórias, sendo duas articuladas movidas à diesel e com altura máxima de 20 metros, duas plataformas tipo pantográficas que atingem até 11,5
metros e uma plataforma pantográfica que chega a
7,9 metros de altura.
A empresa está presente nas cidades de São
José dos Campos, Taubaté, Campinas e Sorocaba,
destacando-se como uma das principais empresas de locação de máquinas do Brasil.
O shopping passa atualmente por uma grande
revitalização que envolve reforma do piso, novo
forro, teto, piso, iluminação, sonorização,
aromatização, mudança de mobiliário e
paisagismo, em projeto assinado pela canadense
Design Corp. Recentemente, o Center Vale
Shopping fez o lançamento da sua expansão, que
acrescentará 6 mil m² para receber 60 novas lojas e
ampliação do edifício-garagem.

