Encontro trouxe propostas
de desenvolvimento
sustentável para a Rodovia
Presidente Dutra

Entrevista: Advogada
comenta mudanças no
comércio internacional
para empresas da região
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Dokar conquista pela
quinta vez o certificado de
qualidade ISO 9001 em
Pindamonhangaba
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Novelis atinge índice de 93% de reciclagem
dos resíduos em Pindamonhangaba
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Confira nesta edição
o destaque sobre a
sustentabilidade da
empresa Novelis que
em Pindamonhangaba
já recicla 93% dos resíduos, sendo que os
7% não reciclados
correspondem a lixo
orgânico e poeira. Outro destaque levantado
pela empresa foi a redução de 2% no consumo de energia elétrica na operação da unidade obtida no ano fiscal de 2012.
PÁGINA 16

Volkswagen é a
marca mais lembrada
do Vale do Paraíba

Embraer realiza primeiro voo do
Legacy 500 em São José
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

A Volkswagen do Brasil recebeu o prêmio
Topvale 2012 como a marca mais lembrada pelos
consumidores do Vale do Paraíba, entre todos os
setores e segmentos. Segundo a organização da
premiação, esta é a primeira vez que uma empresa
com unidade fabril na região do Vale do Paraíba conquista o prêmio na categoria “Top do Top”, que é a
marca mais lembrada no universo de pessoas entrevistadas.
PÁGINA 09

A Embraer voou recentemente pela primeira
vez o Legacy 500, marcando o início de uma
nova geração de jatos executivos. O bem-sucedido primeiro voo do Legacy 500 é o marco

inicial de seu programa de testes em voo. As
primeiras entregas da aeronave estão previstas para o início de 2014.
PÁGINA 09
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(*) Tom Coelho
“Ninguém muda ninguém; ninguém muda sozinho; nós mudamos nos encontros.” (Roberto Crema)
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Chega de angústia

○

sença. O telefone toca e ao identificar o número você hesita em atender. Uma visita é anunciada e sua vontade é simplesmente mandar dizer que não está.
De tanto cultivar a ansiedade, de tanto se
permitir a angústia, colhemos a depressão.
Então lançamos mão de um comprimido de
Divulgação Prozac e fingimos estar tudo
bem.
Por isso, meu convite é para
que você dê um basta em sua
angústia. Demita de sua vida
quem e o que não lhe faz bem.
Pode ser um cliente chato ou um
fornecedor desatencioso; um
amigo supostamente leal, porém, na verdade, um interesseiro contumaz; ou um amor não
correspondido.
Tome iniciativas que você
tem protelado. Relacione tarefas pendentes e programe datas para conclusão. Limpe gavetas, elimine arquivos desnecessários. Revise sua agenda de contatos e
sua coleção de cartões de visita, rejeitando
quem você nem mais conhece – e que talvez
nunca tenha conhecido.
Vá ao encontro de quem você gosta para
demonstrar-lhe sua afeição. Peça perdão a
quem se diz magoado com você, mesmo acreditando não tê-lo feito. Ofereça flores, uma canção, um abraço e um aperto de mãos. Ofereça
seus ouvidos e sua atenção.
A vida é breve e parece estar cada vez mais
curta porque o tempo escorre-nos pelas mãos.
Compromissos inadiáveis, reuniões intermináveis, trânsito insuportável. Refeições em fast
food, decisões fast track, relacionamentos fast
love. Cotidiano que sufoca, reprime, deprime.
Caminhar pelas ruas, admirar a lua, contar
estrelas, observar o desenho que as nuvens
formam no céu. Encontrar amigos, saborear os
alimentos, apreciar os filhos. Escolha ficar mais
leve, viver com serenidade. Libere o peso angustiante que carrega em suas costas. Viva, não
apenas se deixe viver.

(*) 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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Eu poderia desejar-lhe um tradicional “Feliz Natal”, mas isso garantiria não mais do que
dois dias de felicidade. Já votos protocolares
de “Boas Festas” se estenderiam por apenas
uma semana. Por isso, quero desejar a você
algo capaz de perdurar por todo um ano: chega de angústia!
Ansiedade e angústia tornaram-se
companheiros
indesejados. A ansiedade representa um estado de impaciência, de inquietação, um desejo recôndito de antecipar uma
decisão, de abreviar uma resposta, de aplacar expectativas.
A angústia é uma sensação
de desconforto, um mal-estar físico que oprime a garganta,
comprime o diafragma, acelera
o pulso, e um mal-estar psíquico que aflige, agoniza, atormenta.
A ansiedade é um tempo que não chega; a
angústia, um tempo que não vai embora.
Amantes que aguardam pelo encontro é ansiedade; relacionamentos desgastados que não
terminam é angústia. O prenúncio do final de
semana para um pai divorciado é ansiedade; a
despedida dos filhos no domingo é angústia. A
espera pelo resultado de um concurso é ansiedade; ter seu nome classificado em uma lista
de espera é angústia. A expectativa do primeiro dia de trabalho é ansiedade; o fim do expediente que demora é angústia.
Ficamos angustiados por opção, por força
de nossas próprias escolhas, por causa de
coisas e pessoas. Assumimos compromissos
financeiros que não podemos saldar, adquirimos bens pelos quais não podemos pagar.
Tudo em busca de status. Compramos o que
não precisamos, com o dinheiro que não temos, para mostrar a quem não gostamos uma
pessoa que não somos. O ato da compra é
sublime e fugaz. A obrigação decorrente é amarga e duradoura. E angustiante.
Muitas são as pessoas que nos angustiam
com suas argumentações, pleitos ou mera pre-

ACIT traz para Taubaté o Natal Iluminado 2012
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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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Dezembro. Mês de festas, mas também de
apostas do comércio. Quem enfrenta o centro das
cidades, os shoppings ou qualquer comércio de
São José dos Campos e região para fazer as compras de Natal já está vendo o grandioso movimento do mês de maior venda no ano.
Associações comerciais e administradores de
shoppings e redes de lojas promovem as mais
variadas ações para atrair os consumidores e levantar as vendas. Ações do comércio como vitrine, promoções e facilidades atraem as pessoas
e deixam os empresários otimistas para a época.
Em recente levantamento realizado pela ACI de
São José dos Campos para identificar a expectativa dos comerciantes em relação às vendas de
Natal indicou que a expectativa de crescimento
das vendas, em relação ao ano anterior, é de
13,8%. Além disso, 72% dos comerciantes entrevistados acreditam que o faturamento será melhor,
enquanto 20% acham que será igual e 8% pior.
A pesquisa foi realizada com 50 estabelecimentos durante o mês de novembro e mostrou que a
faixa de preço dos presentes comprados deverá
ser de até R$50 para 18% dos comerciantes, de
R$51 a R$100 na opinião de 28%, de R$101 a 200
para 34% e acima de R$200 para os outros 20%.
Além disso, os comerciantes estão realizando
ações específicas para a data como: decoração
da vitrine, renovação de estoque, flexibilização do
pagamento, publicidade, promoções, lançamento de produtos, doação de brindes e
telemarketing.
A região do Vale do Paraíba possui atualmente
8 shoppings centers (3 em São Jose, 2 em Taubaté
e um em Guará, Caraguá e Jacareí). Segundo a
administração dos empreendimentos, os locais
devem fechar o mês de dezembro com a visita
de 8 milhões de consumidores, um número 20%
maior que no mesmo período de 2011.
Esse aumento de consumidores é reflexo dos
investimentos e ampliações que os centros comerciais vem realizando, conforme noticiou o
ValeEmpresarial durante todo este ano. O Colinas
Shopping em São José é uma prova disso. O
shopping está em obras e deve triplicar o seu tamanho. Para março de 2013 são esperadas 27
novas lojas e o final das obras de expansão está
previsto para outubro de 2014, onde serão incorporadas mais 185 lojas.
Portanto, boas compras a todos! Com moderação!
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Taubaté é outra cidade da região que preparou uma grande programação. O Natal Iluminado 2012 contou recentemente com a participação, na Catedral São Francisco das Chagas,
da Sinfônica Heliópolis e do Coral da Gente
regido pelo maestro Edilson Ventureli.
O evento foi organizado pela ACIT com repertório de músicas clássicas consagradas e
canções natalinas, sendo transmitido em tempo real na fachada da Catedral. Após as apresentações musicais, na fachada da Catedral,
foram exibidas projeções artísticas natalinas
feitas por meio de uma técnica que mapeia a

arquitetura do prédio.
Este projeto foi realizado pela Federação
das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp), em parceria com as prefeituras.
Segundo a presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT), Sandra
Teixeira, a realização do Natal Iluminado em
Taubaté é uma oportunidade de contagiar as
pessoas com o verdadeiro espírito de paz,
harmonia e reflexão que o Natal nos remete. “É
uma iniciativa que traz cultura e alegria em uma
época muito especial do ano, marcando o início das comemorações natalinas”.

ValeEmpresarial
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Infraestrutura e Mobilidade

Projeto Estrada Sustentável debateu
propostas de desenvolvimento para a Via Dutra
Aconteceu em São José dos Campos, mais um caminhos que permitam promover a Sustentabilidade ções Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável que
encontro temático do Projeto Estrada Sustentável, na área de influência da Via Dutra”, diz Pinheiro. “Um se realizou no Rio de Janeiro (RJ), em junho, o Proque visa reunir propostas de desenvolvimento sus- dos passos importantes dessa caminhada é a con- jeto Estrada Sustentável busca capitalizar o potencitentável do sistema que compõe a Rodovia Presi- quista do envolvimento de quem mora ou trabalha al transformador da Via Dutra em favor de um apelo
dente Dutra e promover debates participativos, des- nas proximidades da Dutra, para participar dessa nacional por práticas que permitam incentivar a preta vez sobre Infraestrutura e Mobilidade Inteligente. união de esforços, tecnologias e competências em servação do Meio Ambiente, o desenvolvimento de
práticas sustentáveis na vida econômico-financeira
O Estrada Sustentável tem o patrocínio da CCR favor da vida sustentável”.
Lançado durante aRio+20, Conferência das Na- e a prática de ações de inclusão e promoção social.
NovaDutra e da Ecofrotas, apoio institucional da Frente
Divulgação
Nacional de Prefeitos (FNP), Fundação
“Queremos usar a visibilidade da
Via Dutra para lançar um desafio à SoDom Cabral (FDC), Agência Nacional de
ciedade: queremos um futuro melhor
Transportes Terrestres (ANTT), Corredor
para todos e sabemos que há s, instiEcológico, Instituto Eco Solidário e
tuições públicas e organizações não
Abrelpe e gestão da consultoria Axia
governamentais que já praticam essa
Sustentabilidade.
filosofia”, afirma Pinheiro. “Vamos reuSegundo Gilberto Pinheiro, responsável pela área de Sustentabilidade e
nir essas boas práticas em uma grande frente de incentivo e referência à
Meio Ambiente da CCR NovaDutra, a
Sustentabilidade em larga escala ao
proposta é sensibilizar administradores
longo do eixo Rio-SP”.
municipais, empresários, formadores
O I Encontro sobre Infraestrutura e
de opinião, intelectuais e militantes de
Mobilidade Inteligente aconteceu no
ONGs para a importância da grande
Parque Tecnológico de São José dos
rede colaborativa que começa a ser
construída no eixo Rio-São Paulo.
Campos, com palestras com especialistas e realização de uma dinâmica
“O projeto Estrada Sustentável visa
com o objetivo de promover o diáloreunir soluções já existentes em indúsgo entre os representantes dos munitrias, centros comerciais, instituições
cípios e sociedade civil.
públicas e privadas e buscar novos
Diversas entidades e empresas estão envolvidas no Projeto Estrada Sustentável

ValeEmpresarial
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Parceria leva Univap para
funcionar em Caçapava em 2013

Mercado Esportivo
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Patrociando pela empresa Polo Saneanemento
Ambiental, aconteceu recentemente na capital Paulista
o VIII Fórum de Sustentabilidade do Sindipeças. O
evento proporcionou aos associados e interessados
a oportunidade de discutir as dificuldades comuns e
as suas soluções para questões ligadas à
sustentabilidade, bem como trocar experiências.
Para o diretor da Pólo Ambiental, Moacyr de Azevedo, o evento demonstra a preocupação das empresas e do governo com a sustentabilidade e políticas
socioambientais adotadas pelas instituições.

O prefeito de Caçapava Carlos Vilela; o reitor da
Parque Tecnológico - primeiras empresas
Univap, Jair Cândido de Melo; o presidente da FunParalelo ao Acordo de Cooperação, a Prefeitura
dação Valeparaibana de Ensino - FVE, Samuel de Caçapava já vinha em tratativas com duas empreRoberto Ximenes Costa e o diretor da FATEC, Luiz sas interessadas em se instalarem em Caçapava.
Antonio Tozzi assinaram um acordo de cooperação Trata-se da EFAI – Escola da Pilotagem Ltda e da
que vai dar início
Divulgação/ElisBatina Brascopter Projeao funcionamento
tos e Serviços
da Univap em
Aeronáuticos e
Caçapava no próMecânicos Ltda.
ximo ano. A
Na última seformalização do
mana, no dia 6 de
acordo ocorreu
dezembro, as
durante uma ceritratativas culminamônia simples e
ram na assinatura
prestigiada no
de um protocolo
prédio
da
de intenções enUnivap, Campus
tre as empresas
Jequitibá
de Momento da assinatura do acordo de cooperação entre FVE e FATEC e a Prefeitura.
Caçapava.
O objetivo do
O objetivo é ativar o espaço com o oferecimento documento é estabelecer ações a serem realizadas
de cursos de extensão da FATEC e com a captação para viabilizar a instalação das empresas: no caso
e instalação de empresas que possam se beneficiar da Brascopter, a unidade destinada à fabricação do
da mão de obra especializada, formada por meio primeiro helicóptero brasileiro a ser construído; e da
destes cursos.
EFAI, a escola para formação e treinamento de piloDe acordo com o diretor da FATEC, em fevereiro tos e mecânicos de helicópteros.
de 2013, já devem ser oferecidos os cursos de InUm dos compromissos da Prefeitura, com relaglês, Introdução à Logística e Manutenção de Aero- ção à Brascopter, é acompanhar e auxiliar a
naves, com carga horária de 20 a 40 horas. Os crité- implementação de escritório de projetos, adminisrios para a seleção dos interessados ainda serão tração, laboratórios e oficinas de protótipos no Parestudados.
que Tecnológico, assistindo a empresa na obtenção
Conforme o texto do documento, compete a FVE de licenças e auxiliando-a na inserção ao programa
articular as atividades do Parque Tecnológico; à de incentivo fiscal.
FATEC, o oferecimento dos cursos de extensão e, à
Já com a EFAI, além destes compromissos, a
Prefeitura, viabilizar, dentro de suas possibilidades, Prefeitura vai auxiliar na implementação de um
o funcionamento do Parque Tecnológico FVE/ heliponto, pista e sítio de voo.
Jequitibá, por meio de infraestrutura e pavimentação
Em contrapartida, as empresas se comprometem
em vias de acesso e atrair empresas que estejam a investir recursos para a instalação, firmar instrumendispostas a se instalar no local. Boa parte da pavi- tos próprios com a FVE, que viabilizem suas atividamentação de acesso já foi executada pela Adminis- des no Parque Tecnológico e priorizar o mercado
tração, bem como a iluminação em toda a área pavi- interno, incluindo fornecedores e mão de obra esmentada.
pecializada de Caçapava.

Track&Field inaugura primeira loja na região
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Pólo Ambiental patrocina Fórum
de Sustentabilidade para
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A ABRADi – Associação Brasileira das Agências
Digitais apoia a feira Mídias do Vale, que acontece
em maio de 2013, em São José dos Campos. A
ABRADi é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, que defende os interesses das s
desenvolvedoras de serviços digitais no Brasil. A
entidade reúne cerca de 400 s presentes em 11 Estados. Atualmente a entidade está sob o comando
de Jonatas Abbott, que tem desenvolvido projetos
importantes como Digital Speed Dating e o Censo
Digital. Abbott também destaca o crescimento da
entidade que em seis meses conseguiu atrair mais
de 30 novos associados. Conheça mais no site
www.abradi.com.br.
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ADRABi apoia Mídias do Vale
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O Papai Noel da Uniodonto São José dos Campos realizou uma visita especial à Escola Municipal
de Educação Infantil Zilda Costa Oliveira, no Parque
Santa Rita. Bonecas, carrinhos, instrumentos musicais e outros brinquedos encheram os olhos das
crianças de alegria. Ao todo foram beneficiadas 293
crianças, com idade entre 1 e 6 anos. Para Andréa
Dias Púppio, diretora da EMEI Zilda Costa Oliveira, a
ação da Uniodonto trouxe um momento especial para
as crianças da região. “A maioria desses meninos e
meninas são de famílias carentes que não vão a
shoppings e que, sem essa festa, talvez não teriam
contato com a magia proporcionada pela presença
da figura do Papai Noel e pelo Natal”, ressalta Andréa.
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Uniodonto SJC promove boa ação
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Empresas & Empresários

São José dos Campos recebeu recentemente
a inauguração da primeira Track&Field do Vale do
Paraíba. Instalada no Colinas Shopping, a loja é
uma marca esportiva que atua no mercado desde
1988, sendo amplamente conhecida pela alta
tecnologia de seus produtos, sempre voltados para
o conforto e para a otimização da performance dos
esportistas.
Um dos destaques da marca é o Thermodry,
um tecido extremamente leve que permite que o

ar e a água circulem com muita rapidez, garantindo o conforto térmico e a secagem rápida. O
Thermodry foi testado e aprovado pela Associação Internacional OEKO-TEX®. Isso significa que
o tecido não contêm substâncias tóxicas e não
causa danos em contato com a pele.
Além de produtos próprios, a Track&Field também possui parcerias com algumas das marcas
mais importantes do mercado: Amni, Lycra, Nathan
e Newton Running.
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Após 4 anos de atividade,
TNE expande atividades em Jambeiro
Divulgação

○

A TNE esta diante de um novo deA TNE (Tamoios Nova Era),
safio, com o projeto MODEC MV24, um
empresa de Caldeiraria e Montagem de Tubulações e Estruconsórcio entre a Petrobrás e um grupo internacional, que vai exigir padrões
turas Metálicas, localizado no
de qualidade e de atendimento a nível
município de Jambeiro obteve
internacional.
a certificação CRCC (Certificado
de Registro de Classificação
Segundo Mauro Ramos, diretor proprietário, a TNE precisa estar preparaCadastral) da Petrobrás, comprovando assim a sua alta cada para comprovar a sua capacidade
em atender a quaisquer requisitos dos
pacidade em atender seus cliclientes e esta também se empenhanentes .
do em obter a certificação da ISO 9001
A empresa tem cerca de 130
para o ano de 2013. A empresa comefuncionários altamente capacitado e continua investindo na sua
morou 4 anos de fundação em abril desMauro de Souza, diretor proprietário
te ano e continua progredindo em businfraestrutura para atender as
exigências de qualidade e ambientais dos clientes ca de novos desafios.
A TNE esta localizada na Rodovia Prof. Julio de
e dos órgãos públicos, instalando estação de tratamento de fluentes, melhorando as instalações de Paula Moraes, KM28, em Jambeiro, SP.
Para
mais
detalhes
ver
site
produção, aumentando as instalações para abrigar e
e-mail
para
proteger os equipamentos, materiais e também a sua www.tnecaldeiraria.com.br,
capacidade de produção.
contato@tnecaldeiraria.com.br .Telefone: (12) 3978-1669.
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Vista interior da
fábrica em Jambeiro

McDonald’s inaugurou dois
novos restaurantes em Taubaté
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A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu
os representantes da Siderúrgica GV que está
se instalando em Pindamonhangaba. O diretor
executivo da GV, Garcia Limon, apresentou para
o prefeito João Ribeiro, a evolução da obra e
também o status da implantação e o projeto da
2º fase da obra. A previsão de inicio do funcionamento da GV é para setembro de 2013.
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Mayra Souza
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Prefeitura recebe
representantes da siderúrgica
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
concedeu recentemente, pedido de liminar suspendendo a licitação proposta pela atual administração da prefeitura de Taubaté para novo
gerenciamento da folha de pagamento dos funcionários públicos municipais. A representação
foi protocolada ontem pelo coordenador da
Equipe de Transição Governamental do prefeito eleito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), Diego
Ortiz. O atual contrato, celebrado em 2007, no
valor de cerca de R$ 30 milhões, vence no próximo dia 17.
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TCE suspende
licitação em Taubaté
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Expansão Industrial
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A Prefeitura de Caçapava em parceria com
o SENAI, está com inscrições abertas para os
seguintes cursos de formação continuada: Assistente de Controle de Qualidade, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Logística, Inspetor de
Qualidade, Mecânico de Usinagem Convencional, Mecânico de Usinagem Convencional,
Montagem
e
Manutenção
de
Microcomputadores, NR10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e Operação de Empilhadeira. Cada curso tem seus prérequisitos e os determinados valores para investimentos. Para saber mais sobre eles, os
interessados podem ligar para o Complexo
Educacional “Prof. Edson de Freitas Ramalho”
pelo telefone 3655-5152, ou comparecer ao
balcão de atendimento (Rua André Santos de
Oliveira Lima, 15 – Vila André Martins).

○

Caçapava e Senai em parceria

○

○

○

○

○

○

Política na Região

○

○

ValeEmpresarial

Taubaté recebeu neste ano dois novos restaurantes da rede McDonalds. Em fevereiro foi
inaugurado uma unidade na regiãocentral e
neste mês de dezembro a cidade ganhou outro ponto no recém inaugurado
Shopping Via Vale. Até o fim do ano, a
atuação do McDonald’s no país vai
contar com mais de 700 restaurantes
em 23 estados, além do Distrito Federal, em mais de 150 cidades.
No mês de dezembro, o
McDonald’s vai instalar seus primei- ros pontos de
venda em mais quatro cidades. No dia 10, a rede
inaugurou seu primeiro restaurante em Gramado (RS).
No dia 17, a marca abre uma unidade em Santa Cruz

do Sul, também no Rio Grande do Sul. No dia 18,
será a vez de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. E, no dia 28, chegará a Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.
Só este ano, a rede inaugurou restaurantes
em outros oito novos mercados. Na região
Nordeste, foram abertas unidades em
Mossoró (RN) e Juazeiro do Norte
(CE). Na região Sudeste, a
empresa abriu pontos de venda em Embu das Artes,
Itaquaquecetuba, Poá (SP). Na
Região Sul, Barra Velha (SC), Erechim e Ponta
Grossa (PR) receberam seus primeiros restaurantes da marca.

ValeEmpresarial

Prof. Menegatti é palestrante nas áreas de Vendas, Motivação, Liderança e Inovação. Suas
palestras têm como foco direcionar pessoas a
despertar ao máximo seu potencial profissional e
pessoal. É autor de vários livros e DVD´s, entre
eles estão o livro “Talento - É fazer coisas comuns de forma extraordinária” e o DVD “Campeão de Vendas”.Contatos: www.menegatti.srv.br
- menegatti@menegatti.srv.br.
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PM Vale Day comemora um ano
discutindo gestão de projetos
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Trabalho em casa: De acordo com um estudo,
76% das pessoas que trabalham em casa têm altos
índices de satisfação com o trabalho, em comparação com apenas 56% dos trabalhadores que se deslocam diariamente. Isto não é porque eles não trabalham. Quem trabalha em casa em horário integral tem
uma semana de 44,6 horas em comparação com
apenas 42,2 horas trabalhadas normais.
Romances no trabalho: Em um estudo realizado
em 2006, mais de 60% dos profissionais de recursos humanos afirmaram que os romances, em seus
escritórios, resultaram em casamento. Ter casais formados na empresa pode ser uma vantagem, pois
eles compartilham uma paixão pelo trabalho, são
companheiros nos momentos de crise em casa, e
são produtivos para a empresa mesmo em momentos de inatividade, discutem os desafios do trabalho
até quando dão banho em seus filhos.
Criar oportunidades para seus clientes. Um elemento vital no sucesso de todos os profissionais é a
capacidade de isolar, compreender e definir os problemas e oportunidades de cada cliente. Médicos
curam problemas de doença e criam oportunidades
para as pessoas serem saudáveis e ativas; arquitetos solucionam problemas de espaço e criam oportunidades para seus clientes expandirem seu estilo
de vida; vendedores profissionais solucionam problemas de produtos ou serviços e criam oportunidades para que os clientes aumentem sua produtividade, contentamento,
Divulgação
segurança, renda,
status e gozem de
um monte de outros benefícios. E
você, com sua profissão, o que está
criando para o seu
cliente?

○

○

Macrotendências...

○

○

É fascinante observar o fenômeno da sensação
de que o tempo está voando. Quantas vezes você
já falou para alguém: “Nossa, já chegamos ao final
do ano?”. É isso ai, num piscar de olhos, já estamos
nas férias de dezembro e já começamos a fazer planos para 2013.
E isso não é só uma sensação, estamos fazendo
tudo mais rápido e sozinhos. Veja esses números
de uma pesquisa: 1990 - 71% das pessoas faziam
compras acompanhadas; 2012 - 70% vão sozinhas
às lojas; 1998 - o tempo médio de permanência nos
supermercados era de 1h e 18 minutos; 2012 - é de
apenas 34 minutos.
Antigamente, para um casal ir ao supermercado
era um evento, eles discutiam sobre qual produto
comprar, o que iriam fazer para o almoço de domingo, falavam dos filhos e etc. Hoje, quando vão ao supermercado juntos, cada um sai para um lado, catando
o que precisa e só se encontraram no caixa para pagar.
Se você fizer as contas estamos comprando 129% mais
rápido do que fazíamos há 20 anos.

○

○

Compramos mais rápido...

○

○

Crescimento Profissional

○
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PM ValeDay, um grupo de profissionais voluntários ligados a Gestão de Projetos, comemorou um
ano de criação com muito sucesso. O grupo é lide-

rado pelo Hugo Lourenço, que também tem como
membros efetivos Valdemir Euzébio, Leandro
Lencione, Cintia Maia e outros membros, todos voDivulgação
luntários, e a comemoração e o evento foi realizado na ETEP em São José dos Campos com
distribuição de brindes e um bolo comemorativo.
Além das comemorações, foram apresentadas
três palestras. A primeira palestra foi feita pelo
Valdemir Euzébio cujo tema era Empregabilidade
sob Perspectiva do Setor Tecnológico. A segunda palestra foi apresentada pelo Leandro
Lencione sobre Certificação PMI-ACP. A última
palestra foi do Danilo Genare sobre Coaching em
Gestão de Projetos.
O grupo se reúne regularmente a cada mês e
qualquer um que tenha algum interesse em Gestão de Projeto pode participar do evento entranPM Vale Day comemorou aniversário de atividades
do no site http://pmvaleday.yubi.me/Subscription.

ValeEmpresarial
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ESPECIAL NATAL

Taubaté Shopping sorteia mais de R$1 milhão
para consumidores
Divulgação

tre 20 de novembro a 24
de dezembro, o cliente
terá direito a
um cupom,
adquirido no
balcão da promoção instalado ao lado
da
loja
Renner, onde
também estarão a urna e o
carro em exCentro de compras tenta atrair consumidores com prêmios atrativos em sorteio
posição. Nas
Além da BMW 0Km que o Taubaté Shopping compras utilizando as maquininhas da Cielo, o
vai sortear entre seus clientes neste fim de ano, consumidor terá direito ao dobro de cupons.
Diversos pontos comerciais também estão
várias lojas presentes no empreendimento lançam promoções arrasadoras, oferecendo ca- realizando promoções e sorteios. Na C&A, os
consumidores concorrem a cinco carros Fiat
sas, carros e viagens.
No total, mais de R$1.300.000,00 (um milhão 500 no valor de R$50.000, a Cacau Show traz a
trezentos mil reais) em prêmios e a média de promoção “Natal dos Sonhos Cacau Show”, que
consumo para concorrer é de R$100,00. Na p r e m i a r á c o m u m a c a s a n o v a l o r d e
promoção “Natal Premiado 2012” do Taubaté R$160.000,00, um carro Pajero TR4 4x4 no vaShopping a BMW oferecida vale R$120.000,00 lor de R$80.000,00 e uma viagem com toda a
e para participar é simples, a cada R$ 300,00 família, com gastos totais de R$ 80.000,00. Na
em compras em quaisquer lojas, efetuadas en- Morana Acessórios são três automóveis Cerato

Serramar Parque Shopping
sorteia uma Mitsubishi
Pajero TR4 em Caraguá
Até o dia 24 de dezembro de 2012, o Serramar Parque Shopping, em
Caraguatatuba (SP), realiza a promoção “Natal na Fazenda” e, a cada R$ 300,00
em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer a uma Mitsubishi
Pajero TR4 0km. O sorteio será realizado no dia 26 de dezembro, quarta-feira.
Não há limite de trocas por cliente, assim comprando múltiplos de R$ 300,00
(trezentos reais) o cliente receberá a quantidade de cupons proporcional ao
valor de suas compras. Ao trocar suas notas fiscais por cupons da promoção,
o consumidor ainda deverá responder à pergunta da promoção: “Qual o maior
Shopping do Litoral Norte?”. O regulamento completo da promoção está disponível no site www.serramarparqueshopping.com.br. O Papai Noel estará
disponível para atender aos pequenos até o dia 24 de dezembro, diariamente, das 14h às 21h, exceto na véspera de Natal, em que ficará das 12h às 18h.

Divulgação

Sobre o Serramar Parque Shopping
Primeiro grande centro de lazer e compras do litoral norte, o Serramar
Parque Shopping reúne mix de 100 lojas, incluindo as principais âncoras do
mercado, s satélites e praça de alimentação moderna e funcional, com 860
lugares. Outros destaques do empreendimento são o amplo estacionamento
com 1.250 vagas, entre veículos, motos e bicicletas, internet gratuita na praça
de alimentação e Espaço Família, que
oferece suporte para amamentação
e troca dos pequenos. Com 21
mil metros quadrados de
área bruta para locação,
o shopping fica na Avenida José Herculano, 1086,
Caraguatatuba/SP. Informações pelo telefone
(12) 3885-9999.

EX 0Km da Kia Motors na “Promoção de Natal
Morana”. Já na Marisa, o grande atrativo é a
promoção “1 Carro por Semana”, realizada desde 13 de novembro e que se manterá até 25
de dezembro, sorteando entre os consumidores um veículo Kia, modelo Picanto EX de
R$38.900,00 por semana. Por fim, na Authentic
Feet, os clientes poderão concorrer a um BMW
de R$105.000,00 e um Mercedes-Benz de
R $ 11 5 . 0 0 0 , 0 0 , a l é m d e v a l e c o m p r a s d e
R$100,00.
Serviço de valet
Desde o dia 8 de dezembro, os clientes que
visitam o Taubaté Shopping tem um serviço a
mais para garantir conforto e comodidade na
hora de estacionar. Além da segurança já
estabelecida, com câmeras e fiscais por todo
o estacionamento, os motoristas podem optar
pelo valet, com manobrista e guarda do carro.
O serviço promete economizar tempo do
consumidor, que não precisa mais procurar por
vagas e paga seu bilhete em caixas exclusivos.
Para utilizar o sistema, o cliente paga R$6,00
por duas horas e R$2,00 pelas demais horas
ou fração, o equivalente a R$2,50 a mais que o
valor já desembolsado para o estacionamento
convencional.
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Associação Comercial sorteia seis
caminhões de prêmios em Pindamonhangaba
Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – ACIP promoveu neste ano uma
belíssima decoração de Natal das praças da cidade, feita com garrafas pet. Os enfeites foram instalados na Praça Monsenhor Marcondes, Praça do Cruzeiro e Praça São João, em Moreira César. Além da
decoração de Natal, a Associação Comercial realiza
a Campanha Natal ACIP, que vai sortear seis caminhões de prêmios no dia 12 de janeiro. Para participar é preciso comprar nas lojas associadas da ACIP.
De acordo com Helena Akiko Ikeue Barros, gerente da ACIP, o trabalho de confecção dos enfeites
durou cerca de 3 meses e contou com a coordenação de Carmem Deia de Souza e Sebastião
Rodrigues Vilela “Alemão”, integrantes do Núcleo
Itinerantes do Projeto Empreender. “Foi um trabalho
de muita dedicação e envolvimento da ACIP e de

Chegada do papai noel em Moreira César

todos os parceiros. Acreditamos no projeto e investimos em treinamento
para que a decoração pudesse se tornar realidade.
Fomos buscar inspiração
no Projeto Sonho de Natal, da cidade de Barra
Mansa”, comenta.
Caminhões de Prêmios

Além da decoração a
ACIP irá sortear seis caminhões de prêmios no dia
12 de janeiro. Para participar o consumidor deve
comprar em um das lojas
associadas e participantes
Divulgação
Chegada do papai noel em Pindamonhangaba
da promoção,
preencher o
pas Tanquinho 2,7k Colormaq New Pioner; um forno
cupom corretamente, respondendo “Qual de micro-ondas 18l Eletrolux MEF28; um fogão 04
Associação Comercial e Industrial vai sor- bocas Dako Delta BC; um refrigerador 262l Eletrolux
tear seis caminhões de prêmios”. Vale RDE30; um rack Artely Peg Leve Canadá; um conressaltar que os cupons devem ser colo- junto de estofado Ideal 2 e 3 lugares; um mini forno
cados na urna até o dia 11 de janeiro, às Britânia 10l; um aspirador 1000W Britânia ASP1380;
18h, pois como o sorteio é auditado pela um ferro V/SRP Britânia FB167; um ventilador 30 cm
Caixa Econômica, não é permitida a colo- Mondial Ultra; um grill Dellar Chef DGR163; um DVD
cação de cupons no dia do sorteio.
Tectoy c 100 cr;um armário 6 portas 4 gavetas
Relação da premiação: uma TV 21,5" Aramóveis Viena bco/ptos); uma cama p/ col138/128
LED LG, um MP4 Philips; um liquidificador Gabrielli Munique; uma cômoda 4 gavetas TV/DVD
2 vel. Mondial; uma batedeira 4 vel. Divisão Taissa; um criado mudo 1 gaveta Bartira Safari
Mondial; 01 aparelho telefônico KIT sf ID br/pto; um conjunto de cozinha Luana e um conjunto
1.9G Intelbras TS40C;uma lavadora de rou- de mesa 70x70 Vitoria c/ 4 cadeiras.

Unimed prossegue obras em ritmo acelerado
em hospital próprio em Pindamonhangaba
Divulgação

Domingos Henrique Geraldi,
engenheiro responsável pela obra

A Unimed Pindamonhangaba prossegue em ritmo acelerado as obras de estrutura de seu hospital
próprio em Pindamonhangaba. Após adquirir o antigo Hospital Pinda do grupo Frei Galvão, a cooperativa médica está investindo para entregar no primieiro
trimestre de 2013, um moderno centro hospitalar com
a melhor tecnologia de atendimento aos seus usuários.
Aos poucos a estrutura antiga do prédio dá espaço a novas tecnologias e técnicas modernas de engenharia. “Trocamos toda tubulação hidráulica por
cano PVC, modernizamos a rede elétrica e preparamos o prédio para receber toda tubulação de rede
para todos os setores do hospital”, informou o engenheiro responsável pela obra Domingos Henrique

Geraldi.
Todo trabalho vem sendo realizado para dotar o
prédio com excelente estrutura de rede, ventilação
e iluminação moderna, linhas de gases, câmeras de
segurança com alta tecnologia e atendendo todas
as normas públicas da Vigilância, Corpo de Bombeiros e outros órgãos.
Ao todo a obra será realizada num espaço de
5.500m2 de área construída, sendo que a primeira
fase termina nos próximos meses quando serão entregues 50 leitos iniciais, sendo 10 de UTI e 40 de
internações com especialidades como Neurocirurgia,
Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Ortopedia e
Traumatologia, fazendo os procedimentos de pequena, média e alta complexidade.
Após a fase inicial da reforma, o grupo realizará
também uma expansão que prevê novos investimentos em unidade semi-intensiva e de quimioterapia.
Dentre as empresas responsáveis pelos serviços no novo hospital estão: Construtora Daneli,
Sematec, Celtec Eletrica, Termodinâmica, Atlas
Schindler e Ibiza Techonology.
Hospital 10 de Julho
Após a conclusão das obras, o espaço receberá
o nome de Hospital 10 de Julho, em homenagem à
data de emancipação política do município, com a
nova logomarca definida e divulgada pela Unimed.
Equipamento
Paralelamente a toda essa fase de engenharia, a

diretoria da Unimed já está empenhada na aquisição
de modernos equipamentos para o hospital funcionar com todo conforto e qualidade que o usuário
merece.
“Somente em equipamentos será um investimento de R$ 3 milhões com a aquisição de AutoClave,
novo tomógrafo e equipamento de ultrasom, central
de monitoramento, impressora para exames, raio X
digitalizado, câmeras diversas, software para
gerenciamento hospitalar, equipamento de aerodinâmica e outros para UTI”, explicou Edmilson Donola,
Gerente Administrativo da Unimed Pinda.
Divulgação

Quarto do hospital recebendo
adaptações e novas instalações
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Volkswagen é a marca mais lembrada do
Vale do Paraíba e unidade de Taubaté recebe quatro
prêmios no Topvale 2012
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Em cerimônia realizada em São José dos
Campos, a Volkswagen do Brasil recebeu o
prêmio Topvale 2012 como a marca mais lembrada pelos consumidores do Vale do Paraíba,
entre todos os setores e segmentos. Segundo
a organização da premiação, esta é a primeira
vez que uma empresa com unidade fabril na
região do Vale do Paraíba conquista o prêmio
na categoria “Top do Top”, que é a marca mais
lembrada no universo de pessoas entrevistadas.
Além desse troféu a fábrica recebeu ainda
os prêmios de destaque do município de
Taubaté, nas categorias “Indústria do Vale”, pela
5ª vez (em 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012), “Responsabilidade Social”, pela 3ª vez (em 2010,
2011 e 2012) e Meio Ambiente pela 2ª vez (2010
e 2012).
“Receber um reconhecimento público como
o prêmio Topvale indica que a Volkswagen está
cumprindo com seus objetivos de produzir veículos de forma sustentável, aliada à
tecnologias inovadoras e a processos eficientes, com alta performance de nossos empre-

gados e qualidade.
Acima de tudo,
essa conquista valoriza o nosso trabalho e os nossos
produtos de modo
que os clientes
Volkswagen fiquem
cada vez mais satisfeitos”, disse
Marcos Aparecido
Ruza, diretor da fábrica de Taubaté da
Volkswagen do Brasil.
O prêmio é resultado de uma pesquisa realizada com 1.400 moradores das cidades de
Taubaté, São José dos Campos e Jacareí, que
identifica as marcas mais lembradas pelos consumidores da região. A pesquisa foi desenvolvida pela Mind Pesquisas, que entrevistou os
consumidores no período de 17 a 30 de setembro, com os resultados auditados pela
BDO Brasil.
O prêmio Topvale
deste ano reconhece a
Volkswagen do Brasil
por sua importância
econômica e também
por desenvolver trabalhos
sociais
e
ambientais junto à comunidade.
Manufatura
Sustentável
Neste
ano
a
Volkswagen do Brasil
inaugurou sua Nova

unidade de Pintura da fábrica de Taubaté, com
o início da operação em KTL (aplicação da primeira camada de tinta), sendo que a produção
em larga escala começará em fevereiro de
2013. Com investimentos de R$ 427,8 milhões,
a Pintura da fábrica de Taubaté estabelece novos padrões de tecnologia e proteção
ambiental, se tornando referência na indústria
automobilística brasileira.
A Nova Pintura conta com a mais alta
tecnologia mundial em equipamentos. As inovações tornam o processo produtivo ecológico, permitindo reduções de 30% no consumo
de energia e de 20% no consumo de água por
veículo produzido, em comparação a um processo de Pintura convencional. Outro benefício é que a Nova Pintura aumentará a capacidade produtiva da fábrica de Taubaté dos cerca de 1.000 veículos/dia atuais para 1.300 unidades diárias, com utilização plena das instalações da fábrica, que produz o Novo Gol e o
Novo Voyage.
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Legacy 500 da Embraer realiza primeiro voo em São José
A Embraer voou recentemente pela primeira Edwards, Presidente da Embraer – Aviação
vez o Legacy 500, marcando o início de uma Executiva. “O Legacy 500 quebra todos os
nova geração de jatos executivos. O bem-su- paradigmas de jatos desta categoria ao oferecedido primeiro voo do Legacy 500 é o marco cer o que nunca foi oferecido antes. É inestiinicial de seu programa de testes em voo. As mável a importância do sistema eletrônico de
primeiras entregas da aeronave estão previs- voo fly-by-wire. Essa tecnologia é para a aviatas para o início de 2014.
“Este jato extraordinário
simboliza o futuro da aviação executiva e é fruto
da inovação, talento e
dedicação que fazem parte da cultura da Embraer”,
disse Frederico Fleury Curado, Diretor-Presidente da
Embraer.
“Esta é a aeronave
que nos levará de importante competidor da
indústria de jatos executivos para a liderança do
mercado”,disse Ernest Momento do voo levantado pelo Legacy 500

ção executiva o que o GPS tem sido para a
navegação. Isso garantirá maior segurança, precisão, eficiência e conforto para cada voo da
aeronave.”
O Legacy 500 é o que a indústria denomina
de projeto “clean-sheet”, ou seja, desenvolvido do zero, sem utilizar
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale
desenhos de outras aeronaves. Seu design é
baseado em uma extensiva pesquisa de mercado realizada com operadores e clientes. “Nós
ouvimos com entusiasm o e a g i m o s com
agressividade”, disse Marco Túlio Pellegrini, VicePresidente de Operações
da Embraer – Aviação Executiva. “O Legacy 500 é realmente o produto que o
mercado deseja e busca.”
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PMI promove eventos para fortalecer e divulgar
Gerenciamento de Projeto no Vale do Paraíba
Divulgação

PMI promove eventos para fortalecer gerenciamento

PMI (Project Management Institute) do Vale do
Paraíba realizou um encontro informal (Happy Hour)
recentemente na Churrascaria e Petiscaria Família
Gaúcha em São José dos Campos reunindo vários
profissionais ligados a Gerenciamento de Projeto,
onde além de saborear a boa comida da casa, eles
aproveitaram para discutir novas tendências de projeto, trocar informações e cartões para aumentar o
Network.
PMI é uma entidade sem fins lucrativos sediado

nos Estados Unidos e é um dos maiores divulgadores globais de praticas de Gestão de Projeto e o PMI
do Vale do Paraíba é uma extensão
do PMI de São Paulo, que atua como
uma filial (denominado capítulo) para
a sua matriz nos Estados Unidos.
Para ajudar na divulgação e promoção das praticas de Gestão de
Projeto o PMI tem buscado parceria
com entidades educacionais para
promover palestras e apoiar cursos
de especialização, MBA e
Mestrados. Uma destas parcerias
que tem dado bom resultado com a
SENAC de São José dos Campos
onde foi realizado palestras de Gestão de Projeto que reuniu mais de

50 pessoas.
Neste evento foi realizada uma palestra de Modelo de Gestão de Projeto CECOMPI apresentado
pelo Sergio Cintra e Flavia, ambos do CECOMPI.
Outra palestra foi apresentada por Elso Alberti Junior,
Diretor do Centro Tecnológico, sobre Processo de
Implantação do Parque Tecnológico e Processo de
Inovação em São José dos Campos.
PMI do Vale do Paraíba é coordenado pelos
Marcelo Johanson de Souza, Rogerio Giacometti e
Prof. Álvaro Augusto Neto, todos eles são voluntários. Informações sobre PMI pode ser obtida no site
www.pmisp.org.br.
Divulgação

Divulgação

Grupo debate prática de gestão em São José

I Encontro de Infraestrutura em Pavimentação foi
realizado com sucesso
em São José
A Associação de Arquitetos e Engenheiros de São
José dos Campos – AEA/SJCampos apoiou recentemente importante iniciativa da Associação Brasileira de Cimento Portland- ABCP na realização do I Encontro de Infraestrutura em Pavimentação, realizado
em novembro, com o tema “Pavimento Verde”.
Engenheiros e profissionais da construção civil
do Vale do Paraíba conheceram as novidades na
tecnologia do concreto, ajustadas a custo, qualidade e agilidade para pavimentação e também as
ações da ABCP para 2013.
O evento destacou a importância da utilização do
pavimento de concreto na pavimentação, tanto urbana quanto em rodovias. As rodovias brasileiras são
responsáveis por 95% do transporte de passageiros e 61% do transporte de carga.
”Por esse motivo, necessitam de pavimentação
de alta durabilidade e baixo custo de manutenção,
capaz de suportar o tráfego intenso, pesado e
repetitivo. Sob este aspecto, o pavimento de concreto é a alternativa mais adequada para melhorar a
qualidade das estradas”, explica Ricardo Moschetti,
gerente da regional São Paulo da ABCP.

O encontro tem como
objetivo disseminar conhecimentos
e
novas
tecnologias sobre o pavimento de concreto. Serão
apresentados cases de sucesso em aplicação de pavimento de concreto em
corredores de ônibus e
rodovias e do pavimento
intertravado em vias de tráfego pesado. Palestras da
EMTU ( Metropolitana de
Transportes Urbanos) e do
DER-SP (Departamento de
Estradas e Rodagem) completam a agenda do dia.
O coordenador do Núcleo de Pavimentação da
ABCP finalizou o encontro falando sobre “Novas
t e c n o l o g i a s :
Whitetoppinbg e Overlay”.

Anuncie

3645-2300
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Spani Atacadista inaugurou nova unidade em Pinda

Celso Correa/AgoraVale

Pindamonhangaba recebeu no inicio do mês, a
inauguração da primeira unidade da Rede Spani Atacadista no município. O evento contou com a participação de fornecedores, clientes, autoridades e parceiros do Spani Atacadista.
Com investimentos de R$28 milhões, a Rede pretende reforçar sua marca e movimentar a economia
da cidade, além de gerar dezenas de empregos
diretos. O modelo estrutural da loja segue o mesmo
padrão das demais.
O espaço conta com 40.000m² de área útil e a
Celso Correa/AgoraVale

Autoridades e diretores da rede

loja terá 4.000m² de área de
venda, capacitada com mais
de 350 vagas de estacionamento e cozinha experimental. São mais de 10 mil itens
comercializados e 200 ofertas
semanais.
A loja é a sétima do grupo
e está capacitada e preparada para atender com foco principal no pequeno varejo e no
público transformador, mas
com atendimento especializado, também, para o consumidor final. Além do atendimento local, a Rede espera tamVista geral do interior da unidade em Pindamonhangaba
bém atender as cidades viziHoje, com lojas também nas cidades de São
nhas, como Campos do Jordão, Tremembé, Taubaté
José dos Campos, Mogi das Cruzes, Atibaia,
e Roseira.
O Spani e a comunidade
Resende e Volta Redonda, desenvolve periodicaHá oito anos, desde a inauguração de sua pri- mente cursos beneficentes de qualificação para o
meira loja, em Guaratinguetá, a Rede Atacadista atua consumidor final e os profissionais do Food Service,
comprometida com a economia e a qualidade das além de desenvolver campanhas sociais e atividacompras de seus clientes, sem deixar de atender a des em parceria com entidades assistenciais onde
a Rede está inserida.
comunidade na questão social e humanitária.
Divulgação

Construtora de São José patrocina ação
beneficente em prol do GACC
A Construtora Montante vem apoiando o Grupo
de Assistência a Criança com Câncer desde a
construção de seu hospital, com auxílio financeiro
mensal, patrocínio de eventos beneficentes e em
ações e projetos focados de expansão do Grupo.
Como tradicionalmente faz, a Montante apoiou
nesse final de ano a confecção de 500 camisetas
de Natal que já estão sendo comercializadas no
quiosque do GACC, localizado no piso térreo do
Center Vale Shopping.
Ao todo, são 2570 camisetas à venda, além de
cadernos, livros e cartões de Natal. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas será encaminhado para melhorias no atendimento das mais
de 500 crianças acolhidas pelo GACC.
O quiosque fica no shopping até o dia 23 de
dezembro e, após essa data, os produtos serão
vendidos na sede do GACC, localizado na Av.
Possidonio José de Freitas, 1200, no bairro
Urbanova, em São José dos Campos.

Sobre a Construtora Montante
Fundada em 1994, a Montante já entregou mais de 2.500 unidades em empreendimentos
residenciais, comerciais e terrenos na região de São José
dos Campos e adjacentes,
totalizando mais de 226 mil m 2
de área construída, o que faz
da Montante uma das principais
s do Estado de São Paulo no
Construtora de São José patrocina ação beneficente em prol do GACC
setor da Construção Civil. Hoje
a Montante possui 384 unidades em fase de cons- gurança, lazer, funcionalidade, modernidade e
trução e outras 661 sendo realizadas com parcei- conforto.
ros.
Para reforçar o compromisso e a seriedade dos
O trabalho desenvolvido pela Montante tem serviços prestados a Montante possui uma sólida
como característica promover o bem-estar dos parceria com tradicionais do setor, entre elas a
seus clientes e, por isso, a Construtora não abre Rossi Residencial, Macro Engenharia, Construtomão de utilizar em todas as suas obras valores ra Santa Izabel e Construtora RDC. Com esses paressenciais que garantem qualidade de vida, se- ceiros, foram mais de 3.360 unidades entregues.

Pesquisa divulga intenção de compras do consumidor joseense
Com o movimento das vendas em alta, os consumidores de São José participaram de uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial sobre a utilização do 13º salário. Além de bom
atendimento, vitrine, facilidade no pagamento,
dentre outros, existem alguns produtos que normalmente são os mais procurados e, para colaborar com os comerciantes, a ACI realizou um
pesquisa com 77 consumidores que identificaram a intenção de compras e investimentos do
13º salário.
Dos entrevistados, 40% são homens e os outros 60% mulheres, com rendas que variam de
R$622 a R$6223 ou mais. Eles apontaram que a situação econômica atual está favorável, pois em relação ao ano anterior, 53% tiveram um aumento na

renda, 36% permaneceram estáveis e apenas 11%
tiveram uma redução.
Apesar da estabilidade ou aumento da renda da
maioria dos entrevistados, 39% pretendem gastar
menos que no ano anterior com as compras de fim
de ano, 42% gastará a mesma quantia e 19% gastará
mais, o que revela cautela por parte do consumidor.
As destinações apontadas para os gastos são
pagamentos de dívidas (18%), passeios e férias
(17%) e compras (17%). Já os artigos mais citados para aqueles que vão fazer compras de Natal
foram roupas (16%), calçados (12%) e produtos
para a ceia natalina (12%).
Quando questionados sobre a pretensão de
gastos nas compras de Natal, 43% deverão gastar até R$700, 31% de R$701 a R$2000, 21% aci-

ma de R$2000 e 5% não farão compras de Natal.
Já os valores médios gastos por presente serão
de até R$100 para 73%, acima de 100 para 22%
e 5% não gastará nada.
Além disso, as formas de pagamentos mais utilizadas serão dinheiro e cartão de débito (58%) e
cartão de crédito (25%), o que mostra que os consumidores melhoraram suas condições e isso reduz o risco de inadimplência.
Para finalizar a pesquisa, os participantes apontaram quais são os requisitos mais importantes na
hora da decisão da compra e a qualidade do produto foi a mais citada, por 85% dos entrevistados,
seguida de credibilidade da empresa e garantia,
com 77%, e bom atendimento e bom preço, com
73% e 64% respectivamente.
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Sérgio Carvalho

Entrevista

Advogada especialista comenta mudanças e
expectativas no comércio internacional
Advogada Tainá Veloso atua há sete anos com direito internacional e rial,
região tem mais de 300 s exportadoras e outras 600 s importadoras.

Tainá Veloso, advogada

Em entrevista ao jornal Valerial, a advogada
Tainá Veloso, especializada em Direito rial, Tributário e Internacional, com atuação consolidada em
mais de sete anos de profissionalismo e dedicação aos clientes, comenta as atuais mudanças no
cenário econômico para as s exportadores e importadora.
Advogada e Consultora rial nas áreas Tributária, Aduaneira e Internacional, com vasta experiência em Direito Tributário rial, Comércio Exterior
e Contratos Internacionais, atuou em consultoria
tributária renomada. Tainá é pós-graduada em Direito rial Internacional e em Direito Tributário. Ela
também é professora universitária de Contabilidade, Planejamento Tributário e Financeiro e Comércio Exterior, além de ser professora de preparatórios para concursos públicos e autora de artigos jurídicos.
“Nosso diferencial é a pessoalidade, o atendimento just in time e o perfil diferenciado no produto para o cliente, pois dominamos não só a
estrutura jurídica da operação, mas também a fiscal e a contábil”, afirmou. A advogada também atua
como professora universitária nas áreas Tributária, Fiscal, Contábil e de Comércio Exterior.
Na área rial, Tainá Veloso trabalha com ênfase em
direito Tributário, Contratual e Internacional. Seu conhecimento é bastante extenso na área tributária, com
atendimentos voltados à recuperação de tributos,
contencioso tributário, Duediligence, entre outros.
VE - Explique de que forma essa nova norma
voltada para os contratos internacionais irá beneficiar os empresários?
Dra Tainá - O Congresso Nacional publicou o
decreto legislativo 538 que ratifica a convenção das
Nações Unidas sobre regras de comércio internacional entre s, a chamada Convenção de Viena. Firmada em 1980, a convenção estabelece padrões
para contratos internacionais de compra e venda de
mercadorias, e com isso se propõe a aumentar a
segurança jurídica dos contratos. Mais de 70 países

já aprovaram a convenção, entre os quais parceiros
comerciais importantes do Brasil, como China, Estados Unidos e integrantes do Mercosul.
Há adesão à CISG de setenta e quatro Estadospartes, que respondem por mais de 90% do comércio mundial e figuram dentre os principais parceiros
comerciais do Brasil, incluindo países como China,
EUA e os membros do Mercosul. A China vem frequentemente utilizando a CISG como lei aplicável. Como as s brasileiras, quanto as chinesas, estão aumentando muito rapidamente as operações
comerciais e de investimento em países em desenvolvimento, a adoção da CISG poderia ser um passo importante na concretização de tais relações comerciais.
Neste contexto, a adesão a CISG por certo trará
mais segurança jurídica às relações internacionais
com nosso parceiros comerciais, em face das diversas dificuldades e diversidades culturais relativas
à contratação em âmbito internacional.
VE - Isso também muda alguma coisa para nós,
trabalhadores? De que forma?
Dra Tainá - Certamente, eis que o fomento das
relações internacionais facilitará a captação de investimentos nacionais e estrangeiros para a economia
mundial. Em decorrência, o cenário será próspero,
com mais instalação de novas s no Brasil.
VE – Como a região Metropolitana do Vale do
Paraíba pode se beneficiar com isso?
Dra Tainá - Uma das regiões do Brasil que mais
se beneficiam é a nossa. Existe uma grande concentração de s importadores e exportadoras de
mercadorias na região. Ademais, considerando que
a partir de 2013 haverá a unificação da alíquota interestadual de ICMS para produtos importados, o porto de Santos será mais procurado, o que portanto
movimentará a economia local.

VE – A mudança já está vigorando?
Dra Tainá - No Brasil, o processo de formação e
validade dos tratados no ordenamento interno tem
três fases. A primeira é relativa à assinatura, que é
um aceite precário e não definitivo, conforme estabelece o artigo 84, inciso VIII da Constituição Federal. Em seguida, a segunda fase é a aprovação pelo
Congresso Nacional, conforme estabelece o artigo
49, I da Constituição Federal. A terceira fase é a da
ratificação do tratado pelo Poder Executivo, por meio
do Presidente da República. A ratificação cria obrigações jurídicas no âmbito internacional. A quarta fase
é a publicação do texto por Decreto Presidencial no
Diário Oficial, o Tratado é incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária,
ou seja, a partir desse momento, torna-se lei interna
brasileira e seu cumprimento é obrigatório para todos.
Após, retorna ao Presidente, o qual poderá aceitar ou rejeitar, no todo ou em parte. Havendo concordância, o Presidente elabora Decreto Executivo ratificando-o e determina sua publicação no Diário Oficial da União e é também publicado no Diário Oficial
do Congresso. Ou seja: ainda falta a ratificação da
convenção pela nossa Presidenta. Assim somente
está pendente do Decreto Executivo.
VE - Quais são suas previsões, expectativas
econômicas e tributárias para o Brasil em 2013?
Dra Tainá - O cenário econômico internacional é
muito positivo ao Brasil frente à atratividade de investimentos e crise no exterior. No entanto, nosso
grande desafio ainda continua sendo o custo-brasil
e a alta carga tributária. A unificação da alíquota de
ICMS ainda será um grande desafio, eis que haverá
uma readequação dos polos de importação, e diversas negociações entre o governo e os Estados
que perdem com a unificação - fim da guerra dos
portos. Mas a meu ver o maior entrave é o Burocrático, os altos custos que grandes e pequenas s vão
despender para atender as exigências fiscais.

VE - O que mudou e o que melhorou a partir
dessa mudança?
Dra Tainá - Até então, existiam
CENÁRIO DA REGIÃO 2011
diversas dificuldades para se estabelecer que país ou tribunal será
MUNICIPIO
EXPORTADORES
IMPORTADORES
cabível para julgar demandas internacionais, ou mesmo a lei de que São José dos Campos
122
241
país seria aplicável na relação comer- Taubaté
51
91
cial. Com a CISG a problemática será Jacareí
42
75
bastante atenuada e trará mais segu- Pindamonhangaba
41
54
rança a essas relações. Haverá uma Caçapava
21
31
especialização no regime de obriga- Lorena
14
23
ções, complementando o atual regi- Guararema
10
09
me do Código Civil; a inserção de Guaratinguetá
09
16
novos conceitos legais e a existên- Cruzeiro
07
08
cia de um corpo normativo criado es- Santa Isabel
04
13
pecialmente para se adaptar à reali- São Sebastião
03
11
dade do comércio internacional. Tremembé
03
06
Cabe lembrar que não obstante a Igaratá
02
04
CISG contribuir para um avanço nas Roseira
02
03
relações internacionais, a sua inci- Jambeiro
02
02
dência e aplicação sujeita-se à von- Santa Branca
02
07
tade das partes contratantes, pois Ubatuba
02
08
prevê seu afastamento desde que Cachoeira Paulista
02
expressamente contratado.
Outras cidades
07
31
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Concessionária Dokar conquista pela
quinta vez o certificado de qualidade ISO 9001
Divulgação

A Dokar Veiculos, Peças e Serviços Ltda, concessionária Volkswagen de Pindamonhangaba recebeu neste mês a auditoria da Volkswagen do Brasil
e do Instituto I.Q.A , ocasião em que atingiu o indice
de 94,4 % de aprovação sendo certificada pelo quinto ano consecutivo e constatado que a mesma
implementou e mantém um sistema de qualidade
voltado ao atendimento, vendas e manutenção de
veículos.
Essa conquista, fruto de dedicação e trabalho de
toda sua direção e equipe de funcionários, coloca a
Dokar dentro de padrões mundiais de qualidade
voltados a satisfação de seus clientes que poderão
sempre contar com profissionais treinados, equipamentos modernos e adequados, bem como um grande portifólio de veículos e produtos a disposição do
publico em geral.
Desde 2008, ocasião em que a Dokar aderiu ao
novo programa da Volkswagen de certificação da
rede de concessionárias, a empresa investe em treinamento e melhoria continua em todos os processos de suas atividades.
Esse processo começou com a implantação do
programa de qualidade interno intitulado “D olho na

Fachada da concessionária de VW Dokar em Pindamonhangaba

qualidade” e posteriormente como os demais programas de adequações como: Dealer Qualification
(qualificação do concessionário), A.T.C.(atenção total ao cliente) e R.S.E (retail sales excellence), qualificando a Dokar com os seguintes prêmios: Top 10
em 2008, Alta permormance 2011, 3ª melhor concessionária do Brasil WV 2012 pela revista Carro e

Golden Pin (pingente de ouro) pela Volkswagen do
Brasil em 2012.
A performance demonstra o grau de preocupação
com a satisfação dos clientes e com sua percepção
dos produtos e serviços oferecidos pela Dokar. Além
de enfatizar o seu diferencial de empresa ética e atenta
as necessidades de seus clientes.

Casa de Noel promove mais uma edição
na Fazenda Bela Vista em Pindamonhangaba
Pelo quarto ano consecutivo a Fazenda Bela Vista entra no clima natalino e se transformou na Casa
de Noel. Com muito requinte, um time de
decoradores e arquitetos transformaram os ambientes da fazenda em verdadeiras obras de arte, sem
deixar de lado o espírito natalino. Como já é tradição, a Casa de Noel expos produtos de comercian-

tes de todo o Vale do Paraíba.
Outra novidade para edição 2012 é na área
gastronômica. Uma degustação de vinho preparada especialmente para o evento deu um toque especial a Casa de Noel.
A Casa de Noel foi idealizada pelas amigas
Andrea Gonçalves e Judith Fernandes com objeti-

Alckmin promete entrega da
duplicação da Tamoios em 2013
Lucas Lacaz Ruiz/AgoraVale

Neste sábado, a Rua da Praia no centro histórico
de São Sebastião recebeu no seu espaço de eventos as autoridades que representam a RM Vale, durante a realização da Agenda da Região Metropolitana do Vale do Paraíba para o Litoral Norte. Em nome
dos chefes de executivo, o prefeito anfitrião Hernani
Primazzi saudou a todos e agradeceu as autoridades presentes, dentre elas, sete secretários de Estado e o governador de São Paulo Geraldo Alckmin.
Edson Aparecido, Secretário do Desenvolvimento Metropolitano do Governo do Estado de
São Paulo, agradeceu ao empenho dos prefeitos

para cumprir as metas para a criação da RM e foi elogiado por
Eduardo Cury, presidente do Conselho da RMVale. "Esses dois anos
foram de muito avanço para a região e o segredo do sucesso foi a
o nosso governador ter escolhido
o secretário Edson Aparecido para
a criação dessa agência", disse
Cury.
Alckmin entregou na cidade a urbanização do Aterro da Zona da Praia e a Agência
Ambiental de São Sebastião, alem de apontar as
iniciativa do governo em várias áreas e investimentos. Na região, o governador citou a duplicação da
Rodovia dos Tamoios até o alto da serra e o início,
em março, da construção do anel rodoviário que
vai circundar as cidades do Litoral Norte, com uma
alça até Ubatuba, e outra ao sul, passando por
Caraguatatuba até São Sebastião. "Um ano e um
dia. Podem contar a partir de hoje, e estaremos
aqui para inaugurar a duplicação da Tamoios!", prometeu Alckmin.

vo arrecadar fundos para instituições de todo o Vale
do Paraíba. Em 2012, as entidades que foram beneficiadas são a Casa Recomeço, a Casa Gesto e a Comunidade da Igreja Santana. Na última edição, o evento arrecadou R$ 25 mil, que foram destinados à Casa
Recomeço. Vale ressaltar que a verba destinada é
voltada exclusivamente para manter as instituições e
seus assistidos durante o ano. Esse acompanhamento
é feito de perto pelas idealizadoras da Casa de Noel
junto às assistentes sociais.
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Gestão Smart comemora dois anos de
atuação no mercado de auditoria e consultoria
Divulgação

A empresa de
consultoria Gestão
Smart comemorou
recentemente dois
anos de atividades.
A empresa foi
fundada por dois
consultores com
larga experiência
em empresas de
diversos seguimenMagno Leonardo Cunha da tos como indústrias
Silva, diretor da Gestão Smart m e c â n i c a s ,

automotivas, telecomunicações e metalurgia.
Desde a sua fundação a Gestão Smart já atendeu a 46 empresas prestando serviços diversos como implementação de normas, auditorias internas, serviços de engenharia, treinamentos e outros.

Trabalho executado
Neste período a empresa forneceu assessoria para implementar e certificar a norma ISO
9001 em 10 empresas e forneceu diversos treinamentos como Formação de Auditores Internos da ISO 9001, Cronoanálise, Programação
Divulgação e Controle de
Produção,
Manutenção
Preditiva,
Green BeltSix Sigma,
DOE (Design
o
f
Experiments)
e Injeção de
Plásticos
atendendo a
diversas s e
profissionais
em diversas
áreas de atuação.
Gestão Smart comemora dois anos de treinamento para empresas da região

Segundo Magno Leonardo Cunha da Silva,
um dos sócios fundador e diretor da Gestão
Smart, a conta com diversos instrutores com
experiência e capacitação em diversas grades
de cursos para atender as necessidades básicas de cada cliente ou para publico em geral.
Segue alguns cursos sugeridos
* Six Sigma-Green Belt - 48 horas
* Liderança - 16 horas
* Introdução a gestão de projeto - 8 horas
* Interpretação da ISO 9001 - 8 horas
* APQP - 8 horas
* Metrologia básica - 8 horas
* FMEA - 16 horas
* Auditor Interno ISO1 4001 - 24 horas
* Auditor Interno ISO 9001 - 24 horas
* Matemática Financeira - 8 horas
* Cronoanálise - 8 horas
* Injeção de plástico - 8 horas
* Gestão de fornecedores - 16 horas
* Gestão de Riscos - 16 horas
Outras informações podem ser obtidas através dos e-mail comercial@gestãosmart.com.br,
magno@gestãosmart.com.br
e
sumita@gestãosmart.com.br e nos telefones
012- 3911 8732, 012- 9798 3353 e 012 9781 2016.

Fotos:

Portal
AgoraVale
Lucas Lacaz Ruiz

Papai Noel bem acompanhado no Shopping Colinas

Empresários e autoridades na inauguração do Via Vale Garden Shopping

Adriano Capobianco feliz com as obras
do Shopping Pátio Pinda
Governandor Geraldo Alckmin e autoridades na inauguração do novo Fórum em SJC

Felipe César Filho, Rafael Lamana, Rafael Goffi, Gutemberg e Abner Jr, na
inauguração do Spani em Pindamonhangaba

Gislene Cardoso com Maradona nas
comemorações de seu aniverário

Edmilson Carioca e família na inauguração de seu flat hotel em Pinda

Carlinhos de Almeida, prefeito eleito em São José dos Campos anunciou a composição de seu secretariado

Prefeito eleito de Ubatuba, Mauricio Moromizato e sua
esposa Sandra, presentes na RMVP em São Sebastião
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Sustentabilidade

Novelis já recicla 93% dos resíduos de sua
fábrica de Pindamonhangaba
A sustentabilidade faz parte da estratégia de crescimento da Novelis em todo o mundo e na fábrica
de Pindamonhangaba (SP) a empresa já recicla 93%
dos resíduos, os 7% não reciclados correspondem
a lixo orgânico e poeira. Também houve redução de
2% no consumo de energia elétrica na operação da
unidade do interior de São Paulo, obtido no ano fiscal de 2012.
A base do trabalho que vem sendo realizado pela
empresa pode ser comprovada pelos números do
Relatório de Sustentabilidade que a Novelis divulgou em todo mundo neste semestre. Entre os destaques está o crescimento de 42,5% sobre o volume de latas recicladas em 2011, que representou 57
bilhões de unidades recicladas neste ano. Atualmente o metal reciclado corresponde a 39% de toda a
matéria-prima utilizada pela Novelis no mundo todo,
um aumento de 6% diante dos 33% registrados no
ano anterior.
A utilização de alumínio reciclado comparado à
produção de alumínio primário requer 95% menos
de energia e resulta em redução de 95% de emissão de gases do efeito estufa. Buscar tecnologias e
equipamentos que reduzam as emissões atmosféricas e criar mecanismos que ampliem a reciclagem
de resíduos são alguns exemplos da política de
sustentabilidade da Novelis.
Entre as metas mundiais da Novelis até 2020, podemos destacar:
- Reduzir o consumo de energia em 39%;
- Diminuir o consumo de água em 25%;
- Reduzir em 50% os gases do efeito estufa;
- Zerar os resíduos de seus aterros sanitários
Destaques do relatório de sustentabilidade:
- A Novelis é líder global em produção de
laminados de alumínio, responsável por aproximadamente 17% do total de produtos de laminados de
alumínio produzidos no mundo.
- A empresa estima que a taxa global de
reciclagem de alumínio é de cerca de 70%. No entanto, a vida longa de muitos produtos que utilizam o
metal - como carros ou edifícios - pode ser de até 50
anos antes de voltar para o fluxo de reciclagem.
- Entre 2011 e 2016, a demanda global para
laminados de alumínio deverá crescer 34%, refletindo o crescimento em alguns setores chaves do
mercado, como a indústria automobilística. Atualmente
a utilização deste metal em automóveis corresponde
a uma quota de 2 a 3% do mercado mundial e a

Divulgação

Fachada da empresa Novelis referência em ações sustentáveis na região

expectativa é de que até 2016, a demanda para este
setor aumente em 25%.
- As metas são audaciosas e para que sejam
alcançadas estão sendo realizados investimentos
totais de aproximadamente US$ 1,4 bilhão em expansão operacional e aumento da capacidade de
reciclagem.
- Criação do Conselho de Sustentabilidade, composto por especialistas da área. O objetivo do Conselho é tornar-se um canal regular, para que a
Novelis obtenha expertise, orientações e análises
críticas sobre esforços, relatórios e metas de
sustentabilidade da empresa.
Reciclagem de alumínio no Brasil
Atualmente a maior parte do alumínio reciclado
no Brasil vem das latinhas de bebida (98,3% voltam à indústria).
O setor se articula para que outros produtos,
como equipamentos eletrônicos, carros e resíduos da construção civil, também entrem na cadeia
de reciclagem e ajudem a aumentar a produção.
“A latinha é a vedete do setor. Mas podemos
buscar mais fontes de suprimento, como os componentes de carro, por exemplo. No Brasil um
automóvel padrão possui apenas 45 kg de alumínio, enquanto no exterior, a quantidade é três vezes maior.”, afirma Carlos Roberto de Morais, diretor de Reciclagem da Novelis.
Embalagens como tampas de iogurte e cartelas
de remédios, que contêm alumínio em sua com-

posição, também podem entrar no processo de
reciclagem. O grande desafio é ter a tecnologia
para separar esses materiais e a Novelis está trabalhando para garantir a reciclagem destas fontes. Somente no Brasil, a empresa está investindo US$ 32 milhões para ampliar a capacidade de
reciclagem de alumínio em sua fábrica localizada
em Pindamonhangaba para 390 mil toneladas ano.
Sobre a Novelis
A Novelis é líder global em laminados e
reciclagem de alumínio. Com 30 instalações
operacionais em 11 países, conta com mais de 11
mil colaboradores. No Brasil sua principal atividade é a laminação, com unidades em
Pindamonhangaba e Santo André (SP), mas também produz alumínio primário em Ouro Preto (MG)
e tem o maior centro de reciclagem da América
do Sul. Além disso, preocupa-se com a disponibilidade de energia para sua atividade e possui
nove centrais hidrelétricas, todas em Minas Gerais, que produzem mais de 60% de toda energia
que utiliza. Em 2007, tornou-se parte da Hindalco
Industries Limited, a maior companhia de
laminados de alumínio do mundo e uma das maiores produtoras de alumínio primário na Ásia. Com
sede em Mumbai, na Índia, a Hindalco é a principal companhia do conglomerado indiano Aditya
Birla. O ano fiscal da Novelis corresponde ao calendário fiscal indiano, calculado de abril a março
do ano seguinte.

O jornal ValeEmpresarial deseja
a seus leitores clientes parceiros e
amigos os sinceros votos de
Boas Festas, Feliz Natal e um 2013
de muitas conquistas e prosperidade!

