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Volkswagen comemora 37 anos e investe
R$ 427 milhões na ampliação em Taubaté

Lucas Lacaz Ruiz

A fábr i ca  da
Volkswagen do Bras i l
em Taubaté (SP) come-
mora neste mês de ja-
neiro 37 anos de opera-
ção. A unidade, que en-
trou em funcionamento
em 1976 e  emprega
mais de cinco mil pes-
soas, inicia em 2013 a
produção em série na
nova unidade de Pintu-
ra ,  baseada na  ma is
avançada tecno log ia
ambiental. O empreen-
dimento demandou um
inves t imento  de  R$
427,8 milhões, estabele-
cendo novos padrões
de tecnologia e prote-
ção ambiental e tornan-
do-se referência na in-
dústria automobilística
brasileira.

PÁGINA 08

NovaDutra iniciou
obras de novas pistas
marginais em São José

Obras do primeiro shopping de Pinda
devem ser finalizada no final do ano

Localizado às margens da Ro-
dovia Amador Bueno da Veiga (Es-
trada Pinda/Taubaté), as obras de
construção do primeiro shopping
de Pindamonhangaba seguem em
ritmo acelerado. Funcionários de
três empreiteiras trabalham a todo
vapor com previsão de entrega no
final deste ano, conforme informou
Adriano Capobianco, coordenador
do AD Shopping. A inauguração do
empreendimento está programada
para o final do ano.

PÁGINA 07

AgoraVale

A Concessionária NovaDutra iniciou as obras de
construção de um novo trecho de pistas marginais
em São José dos Campos (SP), do km 151 (altura
do viaduto Kanebo) ao km 154 (altura da empresa
Johnson & Johnson), na pista sentido São Paulo. O
novo trecho de marginais dará continuidade ao tre-
cho já existente, entre o km 147,9 e km 151.

A operação de mobilização de equipamentos e
material para realização da obra teve início em de-
zembro, e em janeiro teve início os serviços de
terraplenagem.                                     PÁGINA 16

Receita Federal discute o
Programa de Educação
Fiscal com novos prefeitos
da região

Associações Comerciais
da região entregam

prêmios de campanhas
a consumidores

Prefeito recebe empresário
da GV do Brasil e conhece

processo de implantação
da empresa em Pinda
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A hora do sprint
 

China, 2008. No complexo aquático chamado
“Cubo d’água”, todas as atenções estão voltadas ao
norte-americano Michael Phelps que chegou à Olim-
píada de Pequim com a missão de conquistar oito
medalhas de ouro numa mesma edição dos jogos.

Após faturar o primeiro ouro nos 400 m medley,
Phelps abre a prova do revezamento 4x100 m estilo
livre para a equipe dos EUA. Contudo, é superado
pelo australiano Eamon Sullivan, entregando a pro-
va para seu companheiro na segunda colocação.

Garrett Weber-Gale, por sua vez, faz uma prova fan-
tástica, colocando os EUA na primeira posição após
sua passagem. Porém, Cullen Jones tem um desem-
penho medíocre, perdendo a liderança para os france-
ses e permitindo a aproximação dos australianos.

Jason Lezak é o quarto e último nadador
estadunidense a saltar na piscina. Ele enfrenta o ex-
recordista mundial da prova, o francês Alain Bernard,
que já larga com uma vantagem de 59 centésimos
de segundo. Após os primeiros 50 metros de prova,
esta distância aumenta para 82 centésimos. Parece
ser o fim do sonho dourado de Phelps. Porém, nos
últimos 20 metros, Lezak dá um sprint inacreditável
e supera Bernard em apenas oito centésimos, ven-
cendo a prova e batendo o recorde mundial.

A cada réveillon temos por hábito planejar uma
série de resoluções de ano novo. Assim, estabele-
cemos metas as mais diversas. Coisas como cuidar
melhor da alimentação, praticar atividade física com
regularidade, trabalhar com maior afinco e entusias-
mo em busca de resultados mais efetivos.

Entretanto, as semanas passam, uma crise eco-
nômica se instala, a desmotivação nos abate e pas-
samos até mesmo a acreditar que todas aquelas
metas não podem mais ser alcançadas porque as
adversidades são muitas e o tempo é curto. O aluno
com notas vermelhas desconfia que será reprova-
do, o vendedor com baixo índice de negócios tem
quase certeza de que será demitido, o atleta com
resultados pífios resigna-se de que será derrotado.

Pois é exatamente neste momento que precisa-
mos promover uma grande virada. Valorizar o pou-

co tempo que nos resta, fazendo uso dos recursos
disponíveis para perseguir resultados extraordinári-
os. Há partidas de futebol que são vencidas nos
acréscimos concedidos pelo juiz. Há concorrências
que são vencidas pelo postulante a entregar seu en-
velope de oferta no último minuto.

O estudante inteligente perceberá que com dedi-
cação e concentração poderá passar nos exames
finais. O vendedor astuto encontrará na retomada da
economia e nas festas de final de ano a senda para
cumprir sua cota. O atleta psicologicamente bem pre-
parado saberá que as derrotas passadas são ape-
nas sementes para a maturidade e que a vitória mais
importante está no próximo ponto a ser disputado.

Jason Lezak fez história com um esforço supre-
mo nos últimos instantes de sua prova. Venceu por
uma fração de segundo. Como ele mesmo decla-
rou, sua preocupação não estava em compensar o
tempo de desvantagem que tinha ao assumir a pro-
va. Também não estava em enfrentar um oponente
renomado. Seu único objetivo era ajudar a sua equi-
pe e fazer o seu melhor.

Agora pergunte a si mesmo: o que já foi feito ao
longo deste ano e o que você ainda pode, deve e
irá fazer com os dias que lhe restam antes de mais
uma virada no calendário?

* Tom Coelho é educador, conferencista e escri-
tor com artigos publicados em 17 países. É autor de
“Somos Maus Aman-
tes – Reflexões sobre
carreira, liderança e
comportamento” (Flor
de Liz, 2011), “Sete Vi-
das – Lições para
construir seu equilíbrio
pessoal e profissional”
(Saraiva, 2008) e
coautor de outras cin-
co obras. Contatos
através do e-mail
tomcoelho@tomcoelho.com.br. Visite:
www.tomcoelho.com.

Divulgação

“Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de seus planos.”
(Gerhard Erich Boehme)

Cesta Básica Familiar
tem aumento de 8,7% na região

A ACIT, em parceria com o NUPES – Núcleo de
Pesquisas Econômico-Sociais, realizou a pesquisa
mensal – que acontece desde 1996 –, para avaliar a
variação do preço da Cesta Básica Familiar, com-
posta de produtos que preenchem as necessida-
des básicas de limpeza, higiene e alimentação de
uma família-padrão brasileira (5 membros, com po-
der de compra de 5 salários mínimos vigentes). As
cidades pesquisadas foram São José dos Campos,
Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão e analisa-
dos os preços de 32 produtos de alimentação, 5
produtos de higiene pessoal e 7 produtos de limpe-
za doméstica.

Em Dezembro de 2012,o preço da Cesta foi
8,74% maior do que a do mesmo período, em 2011
– percentual maior que a inflação oficial brasileira
anual (5,84% - IPCA do IBGE). A Cesta mais cara –
Campos do Jordão – apresentou um preço 1,58%
maior do que a mais barata – São José dos Cam-
pos. Todas as cidades apresentaram um aumento
no preço de suas cestas. A maior variação ocorreu
em Campos do Jordão (11,27%) e a menor variação
em Taubaté (7,2%). A batata e o alho foram os princi-
pais responsáveis pelo aumento do preço na cesta
– apresentando um aumento de 59,15% e 46,21%,
respectivamente.

Expectativa 
Com o novo ano que iniciamos, surgem a espe-

rança e a expectativa de que 2013 seja um ano bem
melhor. Em recente artigo encaminhado à imprensa,
o presidente da FIESP, Paulo Skaf colocou o seu
desejo de que o ano de 2013 seja de retomada da
indústria.

Ele destaca que, da mesma forma que o Brasil
deverá mostrar ao mundo sua capacidade de sediar
grandes eventos esportivos mundiais, o País preci-
sará apresentar bom desempenho em termos de
desenvolvimento econômico.

Com o cenário negativo fechado em 2013, Skaf
acredita que país forte tem indústria forte e garante
oportunidades iguais a todos de melhorar de vida
para virar o jogo do crescimento a partir de 2013!

E boa notícia deste ano, confirmou uma luta
encabeçada por ele e demais empresários. A partir
do dia 5 de fevereiro, terá inicio a efetiva redução na
conta de luz, em média 20% para residências e até
28% para indústrias. Empresários acreditam que com
isso os produtos desenvolvidos na região podem
tornar-se mais competitivos e mais baratos para o
consumidor.

Em nossa região metropolitana do Vale do
Paraíba a expectativa é de que Embraer, Eaton e
GM devem economizar milhões de reais por ano.
Já as empresas de pequeno e médio porte, como in-
dústria de transformação, terão espaço para investir.

A lei que prorroga as concessões de geração de
energia elétrica e reduz encargos setoriais de forma
a oferecer tarifas menores ao consumidor foi sancio-
nada, pela presidenta Dilma Rousseff, na última se-
gunda-feira.

Agora temos informações de que a próxima luta
do sistema FIESP CIESP será para baixar o preço
do gás. Vamos aguardar.

De qualquer forma, nosso cenário está bem mais
otimista de que diversos países fortes da Europa,
por exemplo. Recentemente foi divulgado que a taxa
de desemprego da Espanha atingiu novo recorde
no quarto trimestre de 2012, chegando a 26,02% da
população economicamente ativa.

Em números, quase 6 milhões dos mais de 22
milhões de adultos no país estavam sem trabalho
entre outubro e dezembro. O índice do terceiro tri-
mestre foi revisado e fechou em 25,02%. Ainda não
foram divulgados os dados consolidados de todo o
ano passado, mas a expectativa é que superem
amplamente a meta do governo de 24,6%.

Portanto, num cenário bem mais otimista, o Brasil
tem tudo para deslanchar e fazer aumentar o número
de seus empregados na indústria.
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Volta às aulas

Procura por material escolar aquece o movimento
nas papelarias da região

Divulgação

Movimentação nas papelarias tem sido intensa

Os estudantes ainda estão de férias, mas
muitos pais já têm uma tarefa que exige muita
disposição e paciência: comprar o material
escolar dos filhos, e a lista é grande, assim
como a variedade dos produtos e preços. “Dou
preferência para os produtos de boa qualidade. Acho
que não compensa levar de uma marca inferior”,
explica a metalúrgica Aline Peixoto.

Uma pesquisa realizada pelo Sincovat (Sin-
dicato do Comércio Varejista), nas cidades de
Taubaté ,  Caçapava,  Campos do  Jordão e
Ubatuba, revelou que a expectativa dos lojis-
tas é vender, em média, 10% a mais este ano,
com relação a 2012.”Foram contratados 15 fun-
cionários porque a demanda é maior e a gente

prec isa de mão
de obra para dar
con ta  do  mov i -
mento”, diz Maria
Célia dos Santos
Anan, gerente da
papelaria Tanby.

Os meses de
janeiro e feverei-
ro são considera-
dos o Natal das
papelarias e para
atender a lista de

mater ia l  o  es toque  é  re fo rçado  bem
antes.”Começamos reforçar nosso estoque em
agosto para deixar tudo preparado para o co-
meço das aulas”, afirma André Rodrigues Bargo,
proprietário da papelaria Campello.

E para chamar a atenção das crianças tem
cadernos e mochilas coloridas, com persona-
gens, times de futebol, cantores. “É legal. Gosto
de ver as novidades e os cadernos que tem
decoração”, comenta a estudante Vitória Luiza,
de 10 anos.

“O consumidor deve ficar atento as marcas
e a qual idade dos produtos. A var iedade é
imensa e os preços variam muito em razão dis-
so”, explica o presidente do Sindicato do Co-

mércio Varejista, Dan Guinsburg. A pesquisa do
Sincovat ouviu proprietários de 20 papelarias
das quatro cidades citadas nos dias 7 e 10 de
janeiro. (Assessoria Sincovat)

Variação do preço do material
A ACIT, em parceria com o NUPES, Núcleo

de Pesquisas Econômico-Sociais da Universi-
dade de Taubaté, divulgou a tabela com a vari-
ação do preço do material escolar no mês de
Janeiro, comparando os anos de 2012 e 2013.

A  pesqu isa ,  fe i ta  em c inco  lo jas
especializadas das cidades de São José dos
Campos e Taubaté, foi realizada entre os dias
4 e 7 de janeiro, e apontou um crescimento de
18,47% na média de preço dos 12 itens escolares
consultados. Os produtos foram avaliados de acor-
do com qualidade, marca e motivo, e o que apre-
sentou maior variação no preço foi o “Lápis de Cor –
12 Unidades” – com 445% de aumento do mais ba-
rato para o mais caro. O produto com menor varia-
ção no preço foi o “Papel Sulfite” – com 74% de au-
mento do mais barato para o mais caro.

Dentre as medidas aconselhadas para a compra
do material, estão o cuidado com produtos de baixa
qualidade, que costumam ser mais baratos, mas tam-
bém possuem baixa durabilidade, e o aproveitamento
de materiais do ano anterior, que ainda apresentam
boas condições de uso.

Seminário Empretec realiza
palestra no CIESP em Taubaté

Skaf visitou obras do
Senai em Cruzeiro

O Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo,
Paulo Skaf, visita nesta
quinta-feira (24) pela
manhã obras da esco-
la Senai em Cruzeiro,
cuja entrega esta pre-
vista para dezembro
deste ano, e de ampli-
ação do CAT - Centro
de Atividades do Sesi.
Os investimentos nos
últimos anos em Cru-
zeiro são da ordem de
R$ 74,5 milhões.

O EMPRETEC é um seminário que tem por
objetivo desenvolver características de compor-
tamentos empreendedores nos participantes.
Emprega metodologia desenvolvida pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), ministrada
no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, com
resultados excelentes. É indicado a empresári-
os e empreendedores que planejam iniciar um
negócio ou modificar sua forma de agir.

Acontece no próximo dia 19 de fevereiro a
Palestra de Sensibilização, a partir das 20h no
Ciesp Taubaté, localizado à Rua Jacques Felix
nº 675 – Centro. O evento é gratuito e as vagas
limitadas.

De 11 a 16 de março de 2013 acontecerá o
Seminário Empretec, das 8h30 às 19h - no CIESP
TAUBATÉ. Custo e formas de pagamento no ane-
xo: informações pelos telefones 0800.570.0800
ou (12) 3922.2977. Para a inscrição, preencher a
Ficha de Cadastro e enviar para
rosangelat@sp.sebrae.com.br.

Divulgação
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Empresas & Empresários
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Balanço da Embraer
A Embraerfechou o quarto trimestre de 2012 com

a entrega de 23 jatos comerciais e 53 executivos.
Dessa forma, a empresa fecha o ano com 106 avi-
ões entregues para o mercado de aviação comerci-
al e 99 para o de aviação executiva. Em 31 de de-
zembro de 2012, a carteira de pedidos firme a entre-
gar (backlog) totalizava USD 12,5 bilhões. O valor
inclui uma venda de 20 E-Jets (cinco E175 + quinze
E190) para um cliente ainda não divulgado e outros
contratos da Embraer Defesa & Segurança, como o
contrato para execução da primeira fase do Projeto
Sisfron.

Receita Federal abre as portas
O contribuinte brasileiro tem uma ótima oportuni-

dade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido
nas alfândegas. Através do projeto “A Receita Fede-
ral convida: Conheça a nossa Aduana”, acontece no
dia 28 de janeiro, a abertura de unidades aduaneiras
para o contribuinte conhecer de perto o trabalho de-
senvolvido pelos servidores em lugares como por-
tos e aeroportos. No estado de São Paulo, a popu-
lação tem a oportunidade de visitar aquelas que es-
tão entre as maiores unidades aduaneiras do País,
como o porto de Santos, os aeroportos de Guarulhos
e Viracopos e a Alfândega de São Paulo, com aber-
tura de 250 vagas. É necessário agendamento pré-
vio por telefone.

Grupo Volkswagen supera
marca de 9 milhões

A vendas do Grupo Volkswagen em todo o mun-
do foram 11,2%* superiores ao registrado em 2011,
totalizando a venda de mais de 9 milhões de veícu-
los vendidos. Dezembro foi um mês forte: 784.300
veículos vendidos, registrando um aumento de 20,7%.
“O grupo se desenvolveu muito bem em condições
difíceis e registrou o melhor ano em vendas.”, disse
o presidente do Grupo Volkswagen, Prof. Dr. Martin
Winterkorn. “As incertezas atuais irão se intensificar
em 2013. Mercados continuam desafiadores e a con-
corrência está ficando mais acirrada”, disse o mem-
bro do board do Grupo Volkswagen responsável por
Vendas, Christian Klingler.

Palestra ACIT debate importações
A ACIT, em parceria com o SESCON e a Secreta-

ria da Fazenda, promoveu a palestra “Principais alte-
rações introduzidas com a Resolução n°13/12”, sob
orientação de Daniel Christovam e Silva. Foram abor-
dados assuntos como a obrigatoriedade da Ficha
de Controle de Importação e análise dos aspectos
constitucionais das alterações. A intenção foi comentar
as principais alterações nas operações interestadu-
ais com bens e mercadorias importadas do exterior.

Cursos da ACIU
A Associação Comercial e Industrial de Ubatuba

realiza neste mês cursos gratuito disponíveis ao pú-
blico. Na semana de 21 à 24 de janeiro (2ª à 5ª feira)
teremos as seguintes turmas: Relações Humanas no
Trabalho - 09h00 às 12h00, Desenvolvimento Pesso-
al - 14h00 às 17h00, Matemática Financeira Módula 2 –
19h00 às 22h00. E na semana de 28 à 31 de janeiro os
cursos serão: Recepção e Hospitalidade nos Meios
de Hospedagem – 09h00 ás 12h00, Garçom I – 14h00
ás 17h00  e Técnicas e Práticas em Vendas - 19h00 às
22h00. As inscrições são gratuitas e só podem ser fei-
tas pessoalmente com Paulo na Associação Comercial
de Ubatuba (Rua Dr. Esteves da Silva, 51- Centro).

Atacadistas abastecem estoques
de bebidas para atender varejistas

e foliões durante o Carnaval

Certificação

RR Ferramentaria obteve certificação da ISO 9001

No mês que antecede o Carnaval, as lojas do
Spani Atacadista na região estão com os estoques
abastecidos para receber, os pequenos varejistas,
que esperam lucrar muito com a data. O atacadista
também tem o consumidor final, ou seja, o folião do
Carnaval, como público-alvo.

A expectativa é de que as vendas cresçam 25%,
se comparado ao ano anterior.

Para atrair esses dois públicos, a Rede Spani lan-
çou recentemente a ‘Campanha de Verão 2013’ que
inclui a exposição, de forma estrategicamente, dos
produtos mais consumidos nesta época do ano, es-
pecialmente as bebidas geladas. Água natural, água
de côco, cervejas, sucos, energéticos e refrigeran-
tes, bem como protetores solar, produtos de bele-
za, repelentes e sorvetes são alguns dos itens mais
procurados.

As lojas do Spani também irão fortalecer a divul-
gação das ações promocionais que garantem quali-
dade, variedade e, ainda, o preço baixo na compra
desses produtos. Para os varejistas, as lojas Spani
oferecem ainda descontos especiais nas compras
em grandes quantidades.

Concurso de Fantasia
Este ano, a Rede Spani promove mais um ‘Con-

curso de Fantasias de Carnaval’, ação que, como

tradicionalmente acontece, deve atrair a comunida-
de local e agitar as crianças das cidades onde as
lojas estão inseridas. Todos os pais e instituições
de ensino podem inscrever seus filhos/ alunos du-
rante o período de 07 de janeiro a 02 de fevereiro,
no Balcão de Atendimento das próprias lojas.

Crianças de todas as idades de São José dos
Campos, Guaratinguetá, Atibaia, Mogi das Cruzes,
Pindamonhangaba, Resende e Volta Redonda po-
dem participar.

As melhores fantasias ganharão um prêmio es-
pecial oferecido pela Rede atacadista e ainda serão
destaque no jornal de ofertas das lojas.

No dia 02 de fevereiro acontece no estaciona-
mento das lojas, o grande desfile para que os jura-
dos possam fazer a seleção.

A bandeira Spani Atacadista está presente nas ci-
dades de São José dos Campos, Guaratinguetá,
Mogi das Cruzes e Atibaia. Recentemente, a Rede
inaugurou sua primeira loja em Pindamonhangaba. O
público sul fluminense também conta com duas unida-
des nas cidades de Resende e Volta Redonda.

Atualmente o grupo possui 2.700 funcionários, be-
neficiados com políticas internas de Recursos Hu-
manos, que refletem na capacitação e especializa-
ção de cada profissional.

A empresa RR
Ferramentaria de
Mogi das Cruzes
foi certificada na
norma ISO
9001no início de
dezembro de
2012.

A empresa re-
aliza serviços de
usinagem e
de caldei-
raria fina
para diver-

sos seguimentos de indústria e para clientes
de diferente porte, desde pessoa física a
grandes empresas localizadas na região.

Segundo Geraldo Drumond, diretor propri-
etário da empresa, independente do porte da
empresa o nível de qualidade é igual para
todos os tipos de clientes. O setor em que
atua é muito concorrido e com isto os clientes
em geral estão buscando serviços em em-
presas que tem qualidade e preço competiti-
vo. Diante deste cenário, a obtenção do certi-

ficado da ISO 9001 dá a RR Ferramentaria um dife-
rencial e comprovação de que a empresa tem pro-
cessos definidos, pessoal treinado e sistema que
garante a qualidade dos seus serviços.

Mais informações sobre a empresa RR
Ferramentaria pode ser obtida no site
www.rrferramentaria.com.br, no e-mail
gp.drumond@uol.com.br ou nos telefones (11) 4735-
3954 ou (11) 4735-3995.

Geraldo Drumond, diretor
 da RR Ferramentaria

Divulgação

Colaboradores da RR Ferramentaria em curso para a certificação

Divulgação
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Mentalidade Gerencial
no Legislativo

Em portaria interna assinada pelo presidente da
Câmara Municipal de Ubatuba, Eraldo Todão, mais
conhecido como “Xibiu”, foi nomeado para o cargo
de Diretor Geral da casão ex-gerente da Associação
Comercial de Ubatura (ACIU) Célio Moraes. Convi-
dado por Xibiu, que considera Célio Stefani uma
pessoa “capacitada, competente por estar há 22 anos
na Associação Comercial de Ubatuba, onde exercia
o cargo de gerente executivo, sabendo lidar com
público e com funcionários”, Célio assume a direção
da Câmara como licenciado sem remuneração da
ACIU.  ”Procuraremos enxugar despesas e buscar
meios legais para viabilizar a construção de prédio
próprio para a Câmara Municipal. Até porque, lem-
bra ele, foi um desejo manifesto pelo presidente em
seu discurso na posse, quando pediu desculpas à
população pela exiguidade do espaço no plenário”.

 

Estilo próprio
De volta para cumprir seu quarto mandato, o pre-

feito de Pindamonhangaba Vito Ardito já demonstra
seu estilo próprio e marcante de administrar. Em seu
primeiro mês de governo, Vito tem priorizado a
interação com os funcionários, fiscalização aos de-
partamentos, visitas incertas no Pronto Socorro e
Postos de Saúde, visita às obras como por exem-
plo o restauro do Palacete 10 de Julho e o seu tradi-
cional atendimento ao público, sobretudo ao mais
carente realizado no auditório da Prefeitura.

  

Pinda divulga Carnaval

A Prefeitura de Pinda divulgou a programação do
Carnaval 2013 Caia na Folia. A festa começa com
Festival de Marchinha de 25 a 27 de janeiro e pros-
segue com a programação nos dias de Carnaval com
atividades a tarde na Praça do Quartel e a noite na
Avenida do Samba. Outro destaque será o bloco
Juca Teles que percorrerá as ruas da cidade como
já acontece há vários anos e o show Gospel com
Mara Maravilha para satisfazer todos os públicos.
Participam das atrações musicais as bandas Siriloko,
BandAbala, Multishow, João By Law, Charles Anjo,
Frente de Varanda e Garotos do Vale.

Receita Federal discute o Programa de
Educação Fiscal com novos prefeitos da região

Com o objetivo de explicar o convênio de coo-
peração técnico-fiscal existente entre a Receita Fe-
deral do Brasil e os municípios, a Receita Federal
reuniu em dois encontros os prefeitos e secretários
municipais. Na pauta do encontro, a discussão da
possibilidade de aplicação do convênio com troca
de informações cadastrais e econômico-fiscais, vi-
sando o aperfeiçoamento do planejamento e execu-
ção das áreas de fiscalização e de cobrança de tri-
butos, tanto federais como municipais. Outro ponto
das reuniões foi a proposta de avanço e
institucionalização do Programa Nacional de Educa-
ção Fiscal (PNEF) nos municípios.

O primeiro aconteceu no Gabinete do prefeito de
São José dos Campos, Carlinhos Almeida, com a
presença dos secretários de Fazenda, José Walter
Pontes, de Desenvolvimento Econômico e
Ciência e Tecnologia, Sebastião Gilberti Maia
Cavali, e técnicos municipais que recebe-
ram o Delegado da Receita Federal do Bra-
sil, Clóvis Morello, e auditores da instituição.
O outro foi realizado na Inspetoria da Recei-
ta Federal do Brasil em São Sebastião, em
conjunto com as Delegacias da Receita Fe-
deral do Brasil de São José dos Campos e
Taubaté, com os Prefeitos Municipais e se-
cretários de Finanças e de Educação dos
municípios do Litoral Norte de São Paulo.

Educação Fiscal
Em São José dos Cam-

pos o Programa Nacional de
Educação Fiscal (PNEF)
acontece há quatro anos, e,
em 2011, o Conselho Muni-
cipal de Educação tornou a
Educação Fiscal tema trans-
versal para toda a Rede de
Ensino da cidade e eixo
temático para os sétimos
anos. No Litoral Norte o
PNEF completa dez anos
de atividades.

A Educação Fiscal tem
por objetivo contribuir para

a conscientização do cidadão sobre seus direitos e
deveres, relativamente aos tributos e à aplicação dos
recursos públicos. É, portanto, uma abordagem di-
dático-pedagógica que visa permitir a compreensão
das atividades financeiras do Estado, desde a arre-
cadação até os gastos públicos.

Para alcançar os resultados almejados é impor-
tante a institucionalização do PNEF por meio de atos
normativos municipais (leis, decretos e portarias), o
que otimizará o conhecimento acerca do tema por
toda a sociedade e sua perenidade. Esta foi uma
das propostas destacadas nos encontros.

Os prefeitos Carlinhos Almeida, de São José dos
Campos, Antônio Carlos, de Caraguatatuba, e Toninho
Colucci, de Ilhabela, foram favoráveis às exposições
e demonstraram apoio ao Programa.

Receita Federal discute programa educativo com administradores públicos

Divulgação

NÚMEROS DA EDUCAÇÃO FISCAL NO LITORAL NORTE

Início Programa: 2003
Número de projetos já desenvolvidos: 300

Número de Professores que fizeram o curso de Disseminador de Educação Fiscal: 1050
Número de Oficinas Pedagógicas realizadas: 120 (a partir de 2009)

Número de Escolas que realizaram Oficinas de Educação Fiscal: 26 (a partir de 2009)
Livro editado: Caderno de Educação Fiscal do Litoral Norte – tiragem 7.000 exemplares

 
NÚMEROS DA EDUCAÇÃO FISCAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Início Programa: 2008
Número de projetos já desenvolvidos: 105

Número de Professores que fizeram o curso de Disseminador de Educação Fiscal: 230
Número de Professores que participaram de capacitações: 1.100
Número de alunos atingidos: aproximadamente 26.000 por ano

Divulgação
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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 co-
muns de forma extraordinária” e o DVD “Cam-

peão de Vendas”.Contatos: www.menegatti.srv.br
- menegatti@menegatti.srv.br.

Melhorando as
condições de venda! 
Exposição: se uma loja quiser divulgar um

produto, deverá exibi-lo ligeiramente a direita
do cliente. Estudos apontam que a maioria das
pessoas é destra e se movimentam invariavel-
mente para a direita e também estendem o bra-
ço na mesma direção. Portanto, se você esti-
ver expondo marcas novas de roupas por exem-
plo, a marca mais famosa deverá ficar exata-
mente no centro, e a marca que você está que-
rendo realmente divulgar, logo à direita.

Vitrines: a maioria das vitrines é projetada
como se o c l iente est ivesse sempre de pé
olhando de frente, o que quase nunca aconte-
ce. Uma boa dica, é que, já que andamos como
dirigimos, para a direita, as vitrines deveriam
geralmente ser incl inadas para a esquerda.
Essa simples mudança aumentaria  instantane-
amente o número de pessoas que de fato veri-
am nossos produtos. 

Outro dado importante sobre vitrine é que
não devemos expor muita coisa, pois quanto
mais rápido as pessoas andam, menor é o seu
campo de visão periférica, e por isso não conse-
guiram distinguir, a certa distância, que produto é.

 I luminação: todo varejista deveria mudar
a iluminação para o dia ou para a noite. Certa-
mente num desses períodos a visibilidade será
pior que no outro, se não em ambos.

Gôndolas: a taxa de captura, isto é, aquilo
que está sendo exibido e o que está sendo
efetivamente visto pelos clientes é de cerca de
20%. Há uma zona confiável em que os clien-
tes provavelmente verão a mercadoria com
maior  facilidade. Fica aproximadamente entre
o nível do olho e o nível do joelho. Se o pro-
duto estiver muito acima ou abaixo dessa fai-
xa, provavelmente não será visto, exceto se
for intencionalmente procurado.

Ambientação: como os clientes estão sem-
pre andando pela calçada ou pelos estaciona-
mentos para chegarem logo na loja e fazerem
suas compras, eles precisam de um tempo para
desacelerar e acostumarem-se com o novo
ambiente. Folhetos de promoções, cartazes ou
qualquer coisa colocada logo após a entrada
serão ignorados pelos clientes. Agora se fo-
rem colocados de 3 a 6 passos mais para den-
tro da loja, eles terão um grande retorno.

Divulgação

Associações Comerciais da região
entregam prêmios das promoções de Natal

As Associações Comerciais da região entrega-
ram no mês de janeiro os prêmios anunciados em
suas promoções para o comércio durante o mês de
dezembro e compras de final de ano.

A ACIT realizou a entrega do prêmio da promo-
ção “Sonho de Natal 2”. O vencedor, Joaquim Vieira

Câmara, juntamente com sua família, re-
cebeu as chaves da casa das mãos da
presidente da ACIT Sandra Teixeira, dos
diretores Mohamed Khalil e Renê Gon-
çalves e também do gerente da Sicredi,
André Jung. O momento foi marcado por
muita emoção.

“Eu participei da promoção, mas a
gente nunca espera ganhar né? É uma
alegria sem tamanho, não dá pra expli-
car”, disse Maria de Fátima Fernandes,
esposa de Joaquim.

Para Sandra Teixeira, presidente da
ACIT, as campanhas promovidas pela

associação são de grande importância para a movi-
mentação do comércio de Taubaté. “É uma forma de
estimular as vendas do comércio, levando o consu-
midor às lojas. Prêmios estimulantes, como a casa,
influenciam muito no resultado de valorização das
campanhas da ACIT”, afirmou Sandra.

Presidente da ACIT, Sandra Morales, realizou a entrega em Taubaté

Divulgação
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Novo Empreendimento

Obras do primeiro shopping de Pinda devem ser
finalizada no final do ano

Localizado às margens da Rodovia Amador
Bueno da Veiga (Estrada Pinda/Taubaté), as obras
de construção do primeiro shopping de
Pindamonhangaba seguem em ritmo acelerado. Fun-
cionários de três empreiteiras trabalham a todo va-
por com previsão de entrega no final deste ano, con-
forme informou Adriano Capobianco, coordenador do
AD Shopping, empresa que administra os principais
shopping centers do país e responsável por mais
de 4.200 lojas.

Após alguns entraves como necessidade de tro-
ca de solo, Capobianco garante que agora o
cronograma é rigoroso “Está absolutamente certifi-
cado pela Cetesb, com acompanhamento de todos

os órgãos, Ministério Público, tudo documentado. É
um empreendimento que está absolutamente dentro
do que determina a mais rigorosa legislação
ambiental.”, disse.

Quem passa pela rodovia e visualiza as estrutu-
ras de concreto armado, pré-moldados e o grande
número de máquinas e operários em ação começa
a ficar otimista. “Se as pessoas tinham alguma dúvida,
agora não têm mais. O Shopping Pátio Pinda veio para
ser um sucesso pra cidade, pra superar as expectati-
vas, pra atender os sonhos, pra ser um local de convi-
vência, de confraternização e também para a geração
de trabalho, de renda,de tributos e crescimento para a
cidade como um todo.”, lembrou Capobianco.

Inauguração em setembro de 2013
O coordenador da AD Shopping afirma com cer-

teza que o futuro centro de compras será inaugura-
do em setembro do ano que vem. “A inauguração
do shoppping será um grande momento para a cida-
de. Nós vamos ter Marisa, C & A, Maganize Luiza, Ri
Happy, Centauro, Renner, Maktub (que vai ser o nos-
so supermercado), McDonalds, Burger King,
Spoleto, Zoomp, Hering, entre muitas outras lojas”,
revelou. Segundo ele, já são 65% da ABL (Área Bru-
ta Locável) fechados e já nesse período fechando
os 35% restantes. Alem dos lojistas que fazem parte
da carta de clientes da AD Shopping, o Pátio Pinda
Shopping contará com boa participação da empre-
sários de Pindamonhangaba e região. “Acho impor-
tante dizer que o compromisso que nós assumimos
lá atrás está confirmado, ratificado, ele é maior hoje!”,
concluiu Adriano Capobianco.

Sobre o Pátio Pinda
O futuro shopping terá 111 lojas, 5 lojas ancoras,

duas megalojas, 12 operações de fast-food, 5 res-
taurantes, 4 salas de cinema, alem de boliche, par-
que de diversões, hipermercado e 1.500 vagas de
estacionamento. O investimento é de cerca de R$
110 milhões e tem a expectativa de gerar aproxima-
damente 1.500 empregos diretos, e 3.000 indiretos.

Mais informações no endereço:
www.patiopinda.com.br.

SESC Taubaté recebe
exposição de bicicletas
ecológicas até fevereiro

Prossegue até o dia 26 de fevereiro, as MuzziCycles, bicicletas ecológi-
cas, que ficarão expostas no Sesc Taubaté. Fabricadas com garrafas PET em
sua composição, as bicicletas, criadas pelo artista plástico uruguaio Juan Muzzi,
são um exemplo de destinação correta de lixo, reciclagem, comprometimen-
to com a sustentabilidade e a prática de atividade física.

As bicicletas dispensam o uso de soldas e pinturas e, para sua fabricação,
são utilizadas 200 garrafas PET recicladas. Depois de trituradas, elas passam
por um processo de plastificação e são colocadas em um molde de aço que
dá origem ao quadro da bicicleta.

A exposição integra o projeto Sesc Verão 2013 que tem como objetivo
promover a prática inclusiva e prazerosa do esporte e da atividade física entre
todas as pessoas e em diferentes espaços. Despertar os olhares para os
diversos espaços da cidade – Sesc, clubes, parques, praças, rua – e a apro-
priação enquanto possibilidade de prática de esportes e atividades físicas,
incentivando para que escolham uma atividade, formem grupos para praticar
e encontrem o seu lugar. A programação contempla diversas práticas, de-
monstrações e competições, promovendo o lazer, a participação, a inclusão,
o exercício pleno da cidadania e a busca de uma melhor qualidade de vida.

Bicicletas Ecológicas
de PET

Visitação de 08/01 a 26/
02/2013.
De terça a sexta,
das 8h às 21h30.
Sábados, domingos
e feriados, das 9h15
às 17h30. Grátis

AgoraVale
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Destaque Industrial

VW comemora 37 anos e investe R$ 427 milhões
na ampliação de capacidade produtiva em Taubaté

A fábrica da
Volkswagen do Brasil
em Taubaté (SP) co-
memora neste mês de
janeiro 37 anos de
operação. A unidade,
que entrou em funcio-
namento em 1976 e
emprega mais de cin-
co mil pessoas, inicia
em 2013 a produção
em série na nova uni-
dade de Pintura, base-
ada na mais avançada
tecnologia ambiental.
O empreendimento
demandou um investi-
mento de R$ 427,8 mi-
lhões, estabelecendo
novos padrões de
tecnologia e proteção
ambiental e tornando-
se referência na indústria automobilística brasileira.

“A fábrica de Taubaté completa 37 anos de uma
história de sucesso com a produção de modelos
que fazem parte da história dos brasileiros como o
Gol e o Voyage. Agora, com a nova unidade de Pin-
tura, também seremos referência no quesito
sustentabilidade, com inovações que permitirão a
redução de 30% no consumo de energia e de 20%
no consumo de água por veículo produzido, em
comparação a um processo de Pintura convencio-
nal. 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 unida-
des diárias, com utilização plena das instalações da
fábrica”, disse Marcos Aparecido Ruza, diretor da
fábrica de Taubaté da Volkswagen do Brasil.

Atualmente, a fábrica de Taubaté é a única do País
a produzir o Novo Voyage, além do Novo Gol (líder
absoluto de vendas há 26 anos consecutivos e que
também é produzido na unidade da Anchieta em São
Bernardo do Campo). Os modelos fabricados em
Taubaté atendem o mercado nacional e países como
México e Argentina. Desde 1978, quando a unidade
começou a fabricar automóveis completos, já foram
produzidos mais de 5,8 milhões de veículos.

Inovações tecnológicas
O novo processo da Pintura utilizará 110 robôs,

tornando a pintura interna e externa dos veículos 100%
automatizada. Essa nova tecnologia permite elimi-
nar uma camada de tinta do processo (Primer). Nes-
se processo os robôs fazem medição a laser, sem
tocar na carroceria, para garantir a espessura da ca-
mada final aplicada. A tecnologia também oferece
ganho ambiental, pois se elimina a energia neces-
sária a uma etapa de secagem referente ao Primer.

Uma tecnologia inédita na América do Sul é o
transportador de carrocerias usado nas fases iniciais
da pintura, que permite giro de 360 graus das
carrocerias dentro dos banhos do processo
eletrolítico (KTL). A tecnologia elimina eventuais bo-
lhas de ar e melhora substancialmente a eficácia da
proteção anti-corrosiva e a qualidade do produto.
Outra inovação é a limpeza externa da carroceria
antes da aplicação do esmalte realizada por robôs,
que operam com escovas eletrostáticas, garantindo

a qualidade da camada final.
A Nova Pintura da fábrica da Volkswagen em

Taubaté também é ecológica, trabalhando com tinta
totalmente à base d’água. Aliada a equipamentos e
processos de alto rendimento e baixo consumo
energético, essa tecnologia de tinta à base d’água
permite uso mínimo de solventes, limitado somente
ao verniz de acabamento, e de gás natural em sua
operação.

Outro destaque é a reciclagem do ar de exaustão
das cabines robotizadas, uma tecnologia de limpe-
za eletrostática a seco, que é dez vezes mais efici-
ente que os sistemas convencionais que usam água.
A tecnologia possibilita a reutilização de 80% do ar
que seria descartado na atmosfera num processo
convencional, proporcionando economia da energia,
que seria gasta para aquecer ou resfriar o ar quando
ele entra na cabine, onde sua temperatura deve ser
mantida em aproximadamente 25°C.

História
A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté

começou a operar em 1976 fazendo peças plásticas
injetadas para a produção da Kombi e do Fusca em
São Bernardo do Campo. Logo depois, a unidade
produziu também estampados e peças de tapeça-
ria, até começar a fabricar automóveis inteiros, em

dezembro de 1978.
Ao longo desses

36 anos, a Volkswagen
de Taubaté passou
por dois processos de
completa atualização
tecnológica. No início
dos anos 90, com a
chegada dos primei-
ros robôs, para a pro-
dução do Gol Geração
II, e no biênio 2007/
2008, para receber os
modelos Novo Gol e
Novo Voyage, que são
referência de qualidade,
inovação e tecnologia
nos seus segmentos.
Além disso, a fábrica foi
a primeira montadora da
América do Sul a rece-
ber o Certificado Interna-

cional de Qualidade ISO 9002, em 1993.
Gestão ambiental

Na área ambiental, a empresa vem atuando no
programa de ampliação de áreas verdes com o plan-
tio de mais de 40 mil árvores nas áreas externas da
fábrica – com o objetivo de implantar um novo bos-
que para melhorar o microclima da região e, futura-
mente, tornar-se um ponto de absorção de carbono.
Além disso, a Volkswagen trata todo o seu esgoto
orgânico e industrial, reaproveitando também a água
utilizada no seu processo produtivo e sistemas que
garantem a filtragem de gases nocivos ao meio am-
biente, removem as partículas da pintura dos carros
e eliminam o cheiro de tinta.

Em 2012, a fábrica completou 10 anos da
certificação de gestão ambiental, ISO 14.001, pre-
sente em todas as unidades da Volkswagen no Bra-
sil, pela DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen), que é a Associação Ale-
mã para Certificação para Sistemas de Gestão.

Reconhecimentos
Em 2012 a fábrica da Volkswagen do Brasil em

Taubaté recebeu o prêmio Topvale 2012 em quatro
categorias: empresa destaque do município de
Taubaté, nas categorias “Indústria do Vale”, pela 5ª
vez (em 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012), “Responsa-
bilidade Social”, pela 3ª vez (em 2010, 2011 e 2012),
Meio Ambiente pela 2ª vez (2010 e 2012) e “Top do
Top” - como a marca mais lembrada pelos consumi-
dores do Vale do Paraíba, entre todos os setores e
segmentos.

Promovido pela revista Valeparaibano há seis
anos, o prêmio é resultado de uma pesquisa reali-
zada com 1.400 moradores das cidades de Taubaté,
São José dos Campos e Jacareí, que identifica as
marcas mais lembradas pelos consumidores da re-
gião. A pesquisa foi desenvolvida pela Mind Pes-
quisas, que entrevistou os consumidores no perío-
do de 17 a 30 de setembro, com os resultados
auditados pela BDO Brasil

Além disso, desde 2009, a Volkswagen do Brasil
celebra em Taubaté o “Dia da Volkswagen”, come-
morado sempre no 3º domingo do mês de agosto.

Para informações sobre a Volkswagen do Brasil,
acesse: www.imprensavw.com.br.

Vista aérea da fábrica Volkswagem do Brasil em Taubaté

Divulgação

Carroceria mergulha no banho de KTL

Divulgação
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São José ganha duas lojas exclusivas com produtos Americanflex

Empório São José traz clima dos anos 20 para
São José dos Campos

Com a proposta de resgatar o ambiente dos em-
pórios e botequins do início do século, o Empório
São José abre suas portas no centro de São José
dos Campos. A casa tem um ambiente temático retrô,
com influência dos anos 20, 30 e 40, e traz uma gama
de produtos importados selecionados, como vinhos,
queijos, azeites, frutas, conservas, castanhas, baca-

Senac Guaratinguetá capacita profissionais para Podologia Geriátrica

lhau, entre outros.
A ideia de seus

idealizadores, os irmãos
Ingo e Carsten Schwabe,
diretores do Grupo Fritz,
é reunir o charme antigo
com o conforto moderno,
oferecendo um novo pon-
to de encontro para os
moradores da cidade,
onde é possível consu-
mir alimentos e bebidas
diferenciados.

“Nosso objetivo é dar
uma nova opção para

quem quer almoçar numa das regiões mais movi-
mentadas da cidade, durante a semana, e tam-
bém ter um ambiente sofisticado para um happy
hour com os amigos ou para sair nos finais de
semana”, informa Ingo Schwabe, diretor-execu-
tivo do Grupo Fritz.

Com atendimento personalizado, o Empório

São José oferece almoço, jantar, além de pe-
tiscos especialmente preparados no local, fun-
cionando todos os dias da semana, de segun-
da a sábado das 11h até o último cliente e aos
domingos somente no almoço. Também é pos-
sível adquirir uma variedade de produtos que
dificilmente são encontrados em mercados co-
muns, para consumo em casa.

Para a decoração do ambiente, foi realizado um
trabalho especial de pesquisa histórica, com a recu-
peração de fotos antigas de pontos conhecidos da
cidade, em acervos. Além disso, o clima retrô é res-
gatado nos uniformes especiais de época criados
para os garçons e atendentes.

O centro de São José dos Campos foi escolhido
como local do Empório São José por ser uma área
que já foi muito importante para a história da cidade
e que hoje passa por uma revitalização. “Queremos
fazer parte deste movimento, trazendo ainda mais
pessoas para a vida noturna da região”, destaca Ingo
Schwabe. Endereço: Rua Francisco Rafael, 112 –
Centro – São José dos Campos - SP.

Áurea, José de Mello Correa, Jörg Schwabe, Ingo Schwabe, Felipe Cury e Mário Celso

Divulgação

São José dos Campos recebe nos dias 26 de
janeiro e 2 de fevereiro duas novas unidades de
produtos exclusivos Americanflex, uma das maio-
res indústrias de colchões e acessórios para o
sono e multifuncionais do país, com 54 anos de
atuação no mercado.

As lojas possuem estrutura de 250m² cada, sen-
do que uma delas, localizada na avenida Dr.
Adhemar de Barros, será uma boutique de col-
chões com ambientes decorados por arquitetos
renomados que assinam os quartos para visitação.

Os dois empreendimentos juntos exigiram in-
vestimentos de R$ 400 mil em localização, produ-
tos, publicidade e equipe, realizados pelos em-
presários Lucas Montenegro Decaria e Caio Sér-
gio de Souza Pinho, ambos da região. O

showroom da unidade localizada na rua Vilaça,
centro da cidade, será composto por 20 conjun-
tos e a loja da Adhemar de Barros contará com 13
conjuntos que incluem colchões dos mais varia-
dos modelos, cores, elementos e diferentes ní-
veis de conforto. Além da beleza, os produtos
contam ainda com tecnologias de ponta que ga-
rantem a qualidade do sono e dos momentos de
relaxamento e descanso.

O sócio Lucas Decaria conta que pretende
agregar à cultura da cidade melhores níveis de
atendimento e assistência pós-venda. “Antes de
me tornar um vendedor Americanflex eu fui consu-
midor. Conheci as instalações da fábrica em São
José do Rio Preto e me apaixonei pela
tecnologia, excelência na produção e bom aten-

dimento que me apresentaram, além do preço
competitivo”, contou Decaria.

“A cultura de valorização do consumo de col-
chões é algo que precisa ser melhorado. Nós não
nos damos conta que passamos um terço de nos-
sas vidas em cima de um colchão e independen-
te do preço do produto que adquirimos, precisa-
mos nos certificar da qualidade dele”, afirma.

Os planos dos empresários para o Vale do
Paraíba envolvem uma expansão nas principais
capitais do Vale, Litoral Norte e Sul. A unidade de
Jacareí, a primeira da rede na região, foi inaugu-
rada em outubro de 2012. Eles contam ainda que
as unidades proporcionarão eventos com aulas
sobre qualidade do sono e dicas de profissionais
da saúde.

O Senac Guaratinguetá oferece o curso livre
Podologia Geriátrica, voltado a profissionais de
podologia que desejam aprimorar seus conhe-
cimentos sobre as alterações que acometem o
pé geriátrico, atendendo pessoas idosas.

O curso capacita o podólogo a reconhecer
as alterações que ocorrem no processo de en-
velhecimento, objetivando um atendimento que
contribua para o bem-estar, a segurança ao
caminhar e a melhora da qualidade de vida da

pessoa idosa, identi f icando as alterações e
patologias que acometem seus pés.

Alterações comuns nos pés da pessoa idosa cos-
tumam provocar inseguranças, dores e instabilidade
na marcha, fatores que causam limitações e com-
prometem a qualidade de vida. Tendo em vista o
envelhecimento da população, haverá um aumento
da demanda por serviços que atendam às necessi-
dades desse público e que, de alguma forma, pre-
vinam situações de risco.

O podólogo é um profissional importante, que
atua na singular tarefa de proporcionar ao ido-
so, além do bem-estar geral, maior segurança
no ato de caminhar, evitando situações de ris-
co que possam causar algum comprometimen-
to funcional.

Para mais informações e inscrições, ligue
para (12) 2131-6300 ou acesse o site da unida-
de (www.sp.senac.br/guaratingueta). O curso
acontecerá em julho.
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Hotéis de Aparecida
serão obrigados a fornecer
pulseiras de identificação

para hóspedes
Os hotéis, pousadas e pensões de

Aparecida serão obrigados a fornecer
aos hóspedes pulseiras de identifica-
ção. A medida visa à segurança dos
turistas que visitam a cidade e pode
evitar o desaparecimento de pessoas
como Beatriz Joanna Von Hohendorff
Winck, de 77 anos. Ela se perdeu den-
tro do Santuário Nacional, no dia 21 de
outubro, e ainda não foi localizada.

O desespero da família é grande,
porque dona Beatriz é portadora de do-
enças cardíacas e está há mais de 50
dias sem tomar  medicamentos.  De
acordo com a família, a falta dos remé-
dios pode provocar morte por enfarte

e até mesmo problemas de memória,
devido também ao choque causado
pela situação.

A nova legislação atende à reivin-
d icação  da  d i reção  do  S inhores
Aparecida e Vale Histórico, que tem
cobrado das autoridades do municí-
pio medidas que obriguem a identifi-

cação dos hóspedes.
Segundo o  p res iden te  Ernes to  E lache ,

Aparecida recebe um número muito grande de
turistas e os casos de desaparecimento são co-
muns.  “Em uma cidade como Aparecida,  a
visitação turística de um final de semana comum
chega a ter entre 150 e 190 mil turistas. Diante
de um movimento expressivo, esse turista pas-
sa a ser um número e não uma pessoa que é
conhecida pelo nome”, justifica.

A intenção é fazer com que a empresa onde
o turista está hospedado possa identificá-lo em
meio a tantas pessoas, caso se perca ou pas-
se mal e possa ser socorrido o mais rápido
possível, se necessário, através da identida-
de, com o nome e telefone do estabelecimen-
to. “Temos que zelar pelos nossos turistas”,
completa.

Como funciona
A disponibilização das pulseiras é prevista

pela lei 3796/2012 e prevê multa de 400 UFMs
(R$ 1.060) para os estabelecimentos que não
oferecerem o dispositivo. Em caso de reinci-
dência, a multa será cobrada em dobro.

A lei 3796/2012 altera uma lei de 1998, que
dispunha sobre identificação de hóspedes na
rede hoteleira da cidade. A nova legislação é
mais atual e obriga todos os hotéis, pousadas
e pensões devidamente instalados, ou que
venham a se instalar no município, a fornece-
rem para cada hóspede uma pulseira de identi-
ficação em vinil.

A legislação prevê que a pulseira seja per-
sonalizada em silk, com o nome do estabele-
cimento de hospedagem. A ideia é permitir que
os romeiros que se perderem sejam facilmen-
te encaminhados ao local onde estão hospe-
dados. A pulseira deverá ser confeccionada em
plástico vinil tri laminado, nas cores azul royal
e branco. O dispositivo deverá conter fecho de
lacre plástico inviolável e resistente à água,
com furos permitindo a regulagem.

Turismo & Negócios
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Robótica Internacional

ETEP São José iniciou
participação no FIRST 2013

Teve início neste mês o start para a maior com-
petição de robótica internacional, o FIRST (For
Inspiration and Recognition of Science and
Technology) quando os estudantes da ETEP-Escola
Técnica Professor Everardo Passos, de São José
dos Campos, começaram a trabalhar com muita mo-
tivação.

As regras foram transmitidas diretamente dos EUA
pela TV Nasa e a competição este ano consiste em
lançar discos para entrar em “janelas” colocadas em
diversas alturas, que definem o número de pontos
conquistados. Além disso, os robôs devem subir em
pirâmides colocadas na quadra de competição e
nesta fase, a altura alcançada terá pontuação dife-
renciada.

Cada partida irá durar 2 minutos e 15 segundos,
com a participação de dois times, compostos por
três equipes, formados por sorteio no momento da
partida.

Assim que receberam as regras de edição deste
ano, os alunos que formam a ETEP Team 1382 co-
meçaram a trabalhar. Eles tem apenas
seis semanas para estabelecer as es-
tratégias e montar o robô para a com-
petição, com um kit que virá dos EUA
e é o mesmo a todos competidores.
Eles montaram três grupos que terão
três dias para traçar estratégias para a
competição e uma delas será selecio-
nada para a montagem do robô.

O Banco Credit Suisse patrocinou a
inscrição do time na competição deste
ano, por eles terem conquistado o pri-
meiro lugar na fase regional em Nova

Iorque na edição 2012, sendo o pri-
meiro time brasileiro a ganhar o prê-
mio Charmain’s Award nos Estados
Unidos.

Formação
Esta será a décima participação

do time da ETEP na disputa interna-
cional, na qual já acumularam troféus
de conquistas nas diferentes áreas
da competição. Para este ano, 60%
da equipe foi renovada com alunos
selecionados pelo GERA (Grupo de
Estudos de Robótica Avançada) cri-
ado em 2004 com o intuito de formar
na escola uma comunidade de estu-
dos sobre robótica avançada, com-
posta por alunos dos cursos técni-
cos da ETEP. A ideia surgiu com um

grupo de professores, colaboradores (engenheiros
da Johnson & Johnson) e ex-alunos que visavam
estudar conceitos da robótica móvel aplicados ao
FIRST disputado anualmente no EUA.

Dedicação
A disputa FIRST tem como princípio a formação

do espírito de equipe no campo profissional, e eles
estarão atuando nas próximas seis semanas como
se estivessem em uma empresa. Assim, a primeira
iniciativa foi formar os quatro grupos que compõe o
time da ETEP: imagem, eletrônica, mecânica e pro-
gramação de robótica.

Os principais ideais que estimularam o america-
no Dean Kamen, em 1989, a criar o FIRST foram pro-
mover valores como autoconfiança, trabalho em equi-
pe, determinação e inspirar o interesse e a liderança
nas áreas de Ciência e Tecnologia. Isto é alcançado
em uma forma de competição que é disputada com
equipes de 10 países o que representa cerca de 3
mil times de todos os continentes.

ETEP Grupo com mentores traçando estratégias

Divulgação

Divulgação

ETEP Equipe reunida com professores

Comércio de Taubaté espera aumentar em
20% as vendas para o Carnaval 2013

A ACIT realizou pesquisa para acompanhar
as vendas referentes ao Carnaval 2013, que
neste ano será comemorado no dia 12 de fe-
vereiro. Foram consultadas lojas de roupas e
acessórios do Centro de Taubaté.

Os estabelecimentos estão otimistas para a
próxima semana – eles esperam aumentar suas
vendas em cerca de 20%, em relação à mes-
ma época de 2012.

Os produtos mais procurados, segundo es-
sas lojas, são blusas (50%), shorts (30%) e
acessórios em geral (20%).

Uma pesquisa divulgada pelo Sincovat – Sin-
dicato do Comércio Varejista – aponta que lo-
jas de decoração, festas e fantasias, entre ou-
tras do segmento, esperam um crescimento de
10% nas vendas em relação à mesma data de
2012.
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Aumento do poder aquisitivo muda hábito de
consumo do joseense, aponta ACI

Felipe Cury, presidente ACI

O índice divulgado pela Associação Comercial e
Industrial de São José dos Campos no início de de-
zembro de 2012, que aponta para uma melhora na
situação econômica do joseense, em que 53% dos
entrevistados apresentaram aumento na renda de
2011 para 2012 e 36% mantiveram-se estáveis, tam-
bém significou uma mudança no comportamento do
joseense em relação aos gastos no fim do ano, já
que um número significativo de pessoas que prefe-
riram utilizar o 13º para pagamentos de dívidas (18%)
e passeios e férias (17%).

Em razão desse aumento, a pesquisa realizada
pela ACI após o Natal para identificar os resultados

de vendas dos comerciantes de São José dos Cam-
pos no período de festas indicou que os comercian-
tes tiveram uma redução de 1,42% nas vendas em
relação ao mesmo período ano passado.

Para Felipe Cury, presidente da ACI, o aumento
do pagamento das dívidas por parte do consumidor
deve ser encarado como um fato positivo para o co-
mércio. “Os consumidores utilizarem o benefício do
13º salário para pagar dívidas gera uma expectativa
positiva para o ano de 2013, já que limpando seus
nomes, essas pessoas podem voltar ao mercado
consumidor e se mostram mais conscientes”, afir-
mou Cury.

A pesquisa realizada
também apontou que os
artigos mais vendidos fo-
ram roupas (16%), calça-
dos (12%) e produtos para
a ceia natalina (12%). Os
106 estabelecimentos en-
trevistados afirmaram que
os gastos com os presen-
tes neste Natal foram de
20% até R$50, 36% de
R$51 a 100, 34% de R$101
a 200 e 16% acima de
R$201. Além disso, as for-
mas de pagamentos mais
utilizadas foram o cartão
de crédito (82%) e cartão
de débito (18%), sendo

que apenas 6% utilizaram dinheiro ou outra forma de
pagamento.

Os 106 estabelecimentos entrevistados afirmaram
que os gastos com os presentes neste Natal foram
de 20% até R$50, 36% de R$51 a 100, 34% de R$101
a 200 e 16% acima de R$201.Além disso, as formas
de pagamentos mais utilizadas foram o cartão de cré-
dito (82%) e cartão de débito (18%), sendo que ape-
nas 6%utilizaram dinheiro ou outra forma de paga-
mento.

Para finalizar a pesquisa, 62% dos entrevistados
afirmaram que as promoções realizadas em dezem-
bro ajudaram nas vendas, enquanto 37% não reali-
zaram promoções, 9% acreditam que não ajudaram
e 2% não avaliaram. Com as mercadorias que so-
braram, 77% aproveitaram esta época do ano para
fazer promoções e liquidar estoque.

Divulgação

KC-390: O cargueiro que pode
aliviar a carga tributária

* por Taina Veloso
Conforme anunciado pela Embraer, a estimativa é de que sejam criados 20.400

empregos diretos e indiretos durante as fases de desenvolvimento e produção
do cargueiro militar KC-390. Grande parte dessas novas vagas estará concentra-
da na cadeia produtiva aeroespacial de nossa região.

Muito além do aumento da mão-de-obra a ser contratada, o cargueiro repre-
senta uma grande oportunidade de geração de lucro para as empresas do setor,
em razão dos benefícios fiscais existentes para a área aeroespacial e defesa.

Além das desonerações tributárias com a incidência da contribuição
previdenciária sobre o faturamento de 1-2,5% ao invés da incidência de 20%
sobre a folha de pagamento trazidas pelo Plano Brasil Maior, o setor aeroespacial
conta com diversos incentivos de IPI, PIS/COFINS, e Imposto de Importação. Já
o setor de defesa além do benefício federal de desoneração de IPI e PIS/COFINS,
passará a partir do próximo ano a contar com desoneração do ICMS conforme
Convênio celebrado pelos Estados em setembro de 2012.

No entanto, como a burocratização do desenvolvimento costuma ser caracte-
rística marcante do país, as empresas que podem enquadrar-se nos benefícios
devem desde agora preparar-se e tomar as medidas necessárias (documenta-
ção, habilitação, certificações etc), sob pena de não conseguirem fruir dos bene-
fícios no ano de 2013. Especial atenção deve ser dedicada aos benefícios que

são concedidos de acordo com o regime de tributação da em-
presa, cuja opção já é feita logo no mês de janeiro.

Assim, espera-se que o otimismo do setor seja agregado
ao planejamento estratégico dessas empresas para o ano de
2013, para que o crescimento econômico e capacidade de

absorção de mão-de-obra possam ser efetivamente fomen-
tados pelo novo projeto do cargueiro.

 A advogada Tainá Veloso é especializada em
Direito Empresarial, Tributário e Internacional em
São José dos Campos
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Movimentação comercial foi intensa em todos os centros de compras da região

Lucas Lacaz Ruiz
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Taubaté recebe Delegação Sul-Africana para o
lançamento do programa “O Direito de Brincar”

Divulgação

Executivos da empresa e responsáveis pelo programa social

A Delegação Sul-Africana do programa
internacional de incentivo ao esporte “A
Chance to Play”, em português “O Direito
de Brincar”, visitou Taubaté para o lança-
mento do programa na cidade.

Desenvolvido pelo Comitê Mundial dos
Trabalhadores da Volkswagen na Copa do
Mundo da África do Sul em 2010, o progra-
ma A Chance to Play tem como objetivo des-
tinar contribuições a vários projetos de pa-
íses que sediam a Copa, para que sejam
desenvolvidas atividades no contexto da
mesma.

Os oitos membros da delegação sul-afri-
cana estiveram em Taubaté com o intuito de co-
nhecer o Projeto Esperança, entidade filantró-
pica localizada no bairro Sonia Maria, que após

passar por várias etapas de seleção preencheu
todos os requisitos necessários conquistando
no ano de 2012 a implantação do programa.

A delegação também irá visitar o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Taubaté, e co-
nhecer alguns pontos turísticos, como o
Hotel Fazenda Mazzaropi e o Parque do
Itaim.

Para o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté, Isaac do Carmo,
essa iniciativa é muito importante para o
desenvolvimento das famílias taubateanas.

“É uma grande oportunidade, e para nós
uma grande vitória pois trata-se do fruto
de um projeto que implantamos conjunta-
mente com os trabalhadores na Volks há 8
anos que é o Projeto Esperança. Espera-

mos que as crianças e adolescentes possam
desfrutar e realmente se integrar com as pro-
postas do programa”, completa Isaac.

Embraer contrata 11 alunos da ETEP
A Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica)

contratou este mês de janeiro 11 alunos da ETEP-
Escola Técnica Professor Everardo Passos, de São
José dos Campos. Os alunos haviam sido selecio-
nados para estágio e agora farão parte do corpo de
funcionários nas áreas de projeto e ensaios aero-
náuticos.

Segundo José Eduardo Lopez Uccelli,
Supervisor de Projetos da área de aviões executi-
vos da Embraer os jovens têm demonstrado grande
capacidade e preparo profissional “Temos mantido
como prática a contratação de dois funcionários por
ano para o meu setor e os mais recentes têm sido
da ETEP. Eles têm demonstrado muita motivação e
preparo e encantam pelo interesse em se desen-
volver. Percebo que a escola prepara estes jovens
muito bem para a gestão empresarial”.

Durante o período de estágio, a Embraer desen-
volve um plano de conhecimento de todos os seto-

res desde o desenvolvimento de projetos até a li-
nha de montagem. “Os alunos da ETEP chegam com
bom conhecimento técnico e se destacam em rela-
ção a outros estagiários no curso interno de
Familiarização Aeronáutica”, complementa José
Eduardo.

Para o aluno Leandro Yuji Hashimoto, um dos
contratados como projetista e que fez o curso de
Mecânica, o aprendizado na ETEP facilitou o se de-
senvolvimento e contratação. Ele destaca que as ma-
térias de gestão , projetos e programas específicos
para o desenvolvimento de projetos foram essenci-
ais para ao seu sucesso.

Jessica Dayane da Silva, também faz parte deste
seleto grupo de contratados. Como aluna do curso
de Mecânica ela confirma que o ensino da ETEP lhe
deu uma base sólida para o desenvolvimento da
carreira. Ela fez o ensino médio, técnico e agora cursa
Engenharia Mecânica na ETEP.

Curso de mecânico de usinagem inicia
no Senai em Pindamonhangaba

Usinagem é destaque na grade de cursos do SENAI

Eloisa Sávio

O Senai Pindamonhangaba informa que as aulas
do curso de mecânico de usinagem convencional
retornam no final deste mês. Já as turmas das aulas
semanais do horário das 19h às 22h e 22h à 1h, inici-
arão as atividades, respec-
tivamente, nos dias 4 de
fevereiro e 18 de março.

Para as aulas na modali-
dade, os alunos devem ter
concluído a 6° série do en-
sino fundamental e ter 16
anos completos. Com a fi-
nalidade de habilitar o pro-
fissional para o manuseio
de máquinas, ferramentas
convencionais (torno mecâ-
nico, fixadoras e instrumen-
tos de medição), a discipli-
na é uma oportunidade para os que não puderam
fazer o curso de aprendizagem ou técnico. Desta
forma, o curso é de formação inicial e continuada.

De acordo com Waldomiro Guedes, coordena-
dor técnico do SENAI, a área de mecânico de

usinagem é um dos cursos que mais oferece opor-
tunidade de emprego. Além deste aprendizado, o
SENAI também está com matrículas abertas nos cur-
sos de soldador, AutoCAD 2D, desenhista projetista

de mecânica, eletricista in-
dustrial, mecânico de ma-
nutenção em refrigeração
comercial, analista de qua-
lidade, operação de
empilhadeira, NR 10
reciclagem e NR 10. As
vagas são limitadas.

Os interessados devem
procurar a secretaria do
SENAI de Pinda para veri-
ficar os pré-requisitos de
cada curso. A escola infor-
ma que as vagas são limi-

tadas, e os interessados devem consultar a progra-
mação disponível na escola para o início das próxi-
mas turmas. O SENAI de Pinda localiza-se na Aveni-
da Abel Corrêa Guimarães, 971, Jd. Rezende. Ou-
tras informações pelo telefone: 3642-6207.

Mês das liquidações
aumenta as vendas em

20,6% no comércio

No início do ano, as liquidações, promoções e
queima de estoque aumentam no comércio para atrair
clientes e terminar com os produtos que restaram
do Natal, além da troca das coleções com a mudan-
ça de estações. E para identificar a opinião dos co-
merciantes joseenses sobre o desempenho dessas
liquidações pós-Natal, a Associação Comercial e In-
dustrial de São José dos Campos realizou um le-
vantamento com 100 empresários.

Dos entrevistados, 86% realizaram promoções em
janeiro deste ano e, dentre eles, 63% conseguiram
liquidar todo o estoque da loja, enquanto 20% liqui-
daram parcialmente e 17% afirmaram que o estoque
não terminou.

Essa medida de redução nos preços para a ven-
da de mercadorias é bastante comum principalmen-
te entre segmentos de vestuário, calçados e lojas
de departamentos, pois são estabelecimentos que
trabalham com coleções sazonais e precisam reno-
var rapidamente as prateleiras.

Os estabelecimentos que confirmaram resultados
positivos com as liquidações tiveram em média um
aumento de 20,6% nas vendas em relação aos de-
mais meses do ano que não têm nenhuma data co-
memorativa.

O cartão de crédito foi citado como a forma de
pagamento mais utilizada, com 71%, enquanto o car-
tão de débito apresentou 10% das escolhas e as
demais formas de pagamento somadas foram
de19%.

Lucas Lacaz Ruiz

Promoções levou o público ao comércio
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Pólo Ambiental recebe certificação ISO 14001
A Pólo Saneamento Ambiental inicia 2013 com a

conquista da certificação ISO 14001, obtida após gran-
de sucesso na melhoria de seus processos
ambientais. A auditoria final foi realizada nos dias 26,
27 e 28 de dezembro pela GL Systems Certification
(Germanischer Lloyd SE).

O certificado válido até janeiro de 2016 possibili-
tou à Pólo realizar durante a implementação uma re-
visão de todo o processo produtivo da empresa, iden-
tificando e corrigindo procedimentos, eliminando riscos
e e desperdícios. Além disso, a empresa orgulha-se
de ter tido todos os itens analisados em conformidade
com os critérios avaliados durante a auditoria.

Para o diretor institucional da Pólo, Moacyr de
Azevedo, “a conquista da 14001 é a formalização da
qualidade do serviço que a Pólo já vinha prestando
acompanhado do reconhecimento de uma empresa
externa e independente que atesta o nível de quali-
dade alcançado”.

Moacyr conta que essa conquista foi o primeiro
passo cumprido do objetivo de oferecer ao merca-
do um serviço de tratamento de efluentes de exce-
lência, com eficiência, segurança e custos adequa-
dos. “É uma grande satisfação obter a certificação
ISO 14001 após meses de um minucioso e efetivo
trabalho de auditoria desenvolvido por uma das mais
tradicionais e reconhecidas certificadoras do Brasil
e do exterior. O padrão de qualidade de nossos ser-
viços, confirmado pela certificação, vem consolidar
a absoluta segurança para nossos clientes, para os
órgãos de controle ambiental e para toda a comuni-
dade”, afirmou o diretor.

O consultor em treinamento de sistemas de ges-

tão, Ricardo Olenscki, da empresa Olenscki Asses-
soria Ambiental, responsável pela implementação

Vista interna da empresa Pólo Ambiental

Divulgação

Diretor da AEA/SJCampos é eleito conselheiro da FCCR
O Diretor Financeiro da AEA/ SJCampos, o ar-

quiteto e engenheiro do trabalho Rolando
Rodrigues da Costa, passa a ser conselheiro titu-
lar da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, repre-
sentando as Entidades de Classe dos Profissio-
nais Liberais.

A eleição do Conselheiro, indicado pelo pre-
sidente da AEA/SJCampos, Eng. Civil Carlos
Vilhena aconteceu na noite de terça-feira, dia 22
de janeiro, durante evento que reuniu represen-
tantes de várias entidades de classe, com o ob-
jetivo de definir os nomes que irão contribuir com
as decisões da instituição. Para a 1a. suplência
foi eleito o representante da Associação Paulista

de Medicina, dr. Sérgio Passos Ramos, também
indicado pelo presidente da AEA/SJCampos e
apoiado por todas as entidades presentes.

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo é uma ins-
tituição cultural de São José dos Campos destina-
da à pesquisa e à difusão artística e literária, com
responsabilidade jurídica própria e autonomia ad-
ministrativa, técnica e financeira.

Os novos conselheiros tomarão posse em bre-
ve e vão se reunir com o Presidente Alcemir Pal-
ma e demais diretores da FCCR, para definir os
membros de cada grupo de trabalho, responsáveis
por discutirem assuntos relacionados às leis de in-
centivo fiscal, cultura, dança, teatro, entre outros.

da certificação, conta que o processo exigiu a con-
solidação de uma nova cultura para todos os funcio-
nários e representa o reconhecimento internacional
de que a Pólo desempenha suas atividades em har-
monia com normas e com o meio ambiente. “As ativi-
dades desenvolvidas pela Pólo tem uma estreita re-
lação com a preservação ambiental e o atendimento
às normas”.

A GL Systems Certification faz parte de uma rede
global GL com mais de 208 postos de atendimento e
escritórios, localizados em 80 países. Com sede em
Hamburgo, na Alemanha, e ampla experiência no
mercado, a GL oferece certificação para uma varie-
dade de sistemas de gestão nas áreas de qualida-
de, meio ambiente, saúde e segurança e no setor de
navegação.
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Networking

Cresce o número de empresas paulistas
participantes de rodadas de negócios

Cresce, a cada ano, o interesse
das empresas por rodadas de negó-
cios. No Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo – CIESP, esse
modelo de encontro de negócios teve
início em 2008, com a crise financeira
mundial. A Entidade enxergou nas ro-
dadas uma oportunidade de apoiar
empresas na superação dos proble-
mas decorrentes da turbulência eco-
nômica.

O interesse aumentou nos anos
seguintes. Em 2012, por exemplo, a
série de rodadas de negócios do
CIESP bateu todos os recordes de
resultados alcançados em anos ante-
riores. Entre abril e novembro, diretores e técnicos
da Área de Produtos, Serviços e Negócios da Enti-
dade percorreram 22 regiões do Estado de São
Paulo para levar mais uma opção de negócios ao
industrial paulista.

Tradicional no interior do Estado, o evento é rea-
lizado durante todo o ano e reúne empresas indus-
triais e de serviços, filiadas ou não ao Ciesp. No
ano, foram 22 rodadas, com participação de 2.785
empresas fornecedoras e 522 empresas âncoras
que, juntas, realizaram cerca de 30 mil reuniões de
negócios e um volume esperado de R$ 63 milhões
em negociações futuras.

No ano passado, a entidade realizou rodadas de
negócios em São José dos Campos, Piracicaba,
Jundiaí, Campinas (Paulínia/Petróleo e Gás),
Sorocaba, Santos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba,
Santa Bárbara D’Oeste, Americana, Osasco,
Araçatuba, Sorocaba, Taubaté, São José do Rio Pre-
to, Campinas, Araraquara, Santos (Petróleo e Gás),
São Paulo, Marília, Jacareí e Rio Claro.

Para José Henrique Toledo Corrêa, diretor de
Produtos, Serviços e Negócios do Ciesp e coorde-
nador do evento, a rodada é o melhor custo-benefí-
cio para as empresas, que podem fazer dezenas
de contatos em um único dia e aumentar sua carteira

de clientes e fornecedores. “A aproxi-
mação com as âncoras é uma condi-
ção importante para quem fornece,
porque geralmente as pequenas e
médias empresas têm dificuldades em
vender para as grandes companhias.
A rodada é uma certeza de que o em-
presário vai ao menos realizar o pri-
meiro contato”, diz o diretor. “Trata-se
de uma alternativa ágil para a tradicio-
nal venda porta a porta, situação em
que o pequeno fornecedor chega a
esperar meses para ser atendido por
uma grande empresa”, enfatiza Corrêa.

Grandes empresas
As grandes empresas âncoras par-

ticipam das rodadas dispostas a divulgar sua lista
de compras e conseguir novos fornecedores. No
evento, as micro, pequenas e médias empresas têm
oportunidade de contatar, em um único dia e local,
as áreas comerciais de compradores como CSN,
Dori, Fiat, Kaiser, Nadir Figueiredo, Petrobras, Securit,
Wickbold, Sesi e Senai, Caterpillar, Embraer, órgãos
de governos, montadoras e até do Exército Brasilei-
ro. No evento, cada empresa tem 10 minutos por
reunião para apresentar seu produto ou serviço às
âncoras, e também poderá contatar os demais parti-
cipantes. Ao final das quatro horas de negócios, a
soma de reuniões pode ultrapassar 2 mil contatos.

Agoravale

Rodada de negócios acontecerão também na região
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Paulo de Castro, Marcos Vaccari com  o cantor Leandro Baldissera
e William Freitas proprietários do Arena 101
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Transportes e Desenvolvimento

NovaDutra inicia obras de novas pistas
marginais em São José dos Campos

A CCR NovaDutra ini-
ciou as obras de cons-
trução de um novo tre-
cho de pistas marginais
em São José dos Cam-
pos (SP), do km 151 (al-
tura do viaduto Kanebo)
ao km 154 (altura da
empresa Johnson &
Johnson), na pista sen-
tido São Paulo. O novo
trecho de marginais dará
continuidade ao trecho
já existente, entre o km
147,9 e km 151.

A operação de
mobilização de equipa-
mentos e material para
realização da obra teve
início na segunda quin-
zena de dezembro de
2012, e neste mês de
janeiro têm início os ser-
viços de limpeza para
realização do trabalho
de terraplenagem.

As pistas marginais terão 11 metros de largura e
contarão com duas faixas de rolamento e acostamen-
to. Após a conclusão das obras, o trecho terá uma
maior capacidade de absorção do tráfego na pista
sentido São Paulo, com a duplicação da quantidade
de faixas de rolamento. Atualmente a pista expressa

do trecho conta com duas faixas de rolamento e acos-
tamento.

As etapas das obras consistem na execução de
sistema de drenagem, terraplenagem, muros de
contenção, pavimentação, sinalização, prolongamen-
to das passarelas de pedestres existentes no tre-
cho e serviços complementares.

As obras envolvem
investimentos na ordem
de R$ 27 milhões e con-
tarão com cerca de 250
operários empenhados
em sua execução. A
expectativa da Conces-
sionária é que as obras
sejam concluídas em
junho de 2014.

A CCR NovaDutra
solicita aos motoristas
que redobrem a aten-
ção, respeitem a sinali-
zação e fiquem atentos
à necessidade de even-
tuais reduções de velo-
cidade na passagem
pelo trecho em obras.

Sobre a NovaDutra
CCR NovaDutra é

responsável pela admi-
nistração da Rodovia
Presidente Dutra, via

com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas
regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio
de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma re-
gião altamente desenvolvida, que responde por cer-
ca de 50% do PIB brasileiro. A concessionária tem
16 anos de existência e foi a segunda a integrar o
Grupo CCR.

Divulgação

Nova Dutra investe pesado na melhoria no tráfego da rodovia que liga Rio/São Paulo

Investimentos

GV do Brasil gerará mais de 700 empregos diretos em Pinda
O prefeito de Pindamonhangaba Vito Ardito re-

cebeu em seu gabinete, empresários da GV do
Brasil – Indústria e Comércio Aço Ltda. que, em
poucos meses, estará operando na cidade.

O encontro reuniu o gerente de Processos da
GV do Brasil, Eduardo Duarte, o gerente de Con-
trole, Enrique Flores González, o diretor geral do
grupo Simec do México, Luiz Garcia Limón, o se-
cretário de Desenvolvimento Econômico, Rubens
Fernandes, e o secretário de Planejamento, Jor-
ge Samahá.

A reunião para apresentação do projeto e
estreitamento das relações com o atual prefeito
contou com a exibição de maquetes das instala-

ções da empresa de
Pindamonhangaba que, em sua pri-
meira fase, gerará mais de 700 em-
pregos diretos, em uma área de
40.000m².

O prefeito Vito Ardito - que em
gestões anteriores viabilizou a insta-
lação de mais de 57 indústrias na ci-
dade, responsáveis por gerar mais
de 10 mil empregos diretos e indire-
tos - diz ser importante o incentivo e
a participação do poder público em
trazer novas indústrias para o muni-
cípio.

“Quando a prefeitura in-
centiva e apoia a constru-
ção de uma empresa todos
ganham, pois a geração de empregos
alavanca o setor econômico da cidade,
emprega aqueles que precisam e de-
senvolve o município. No início desta mi-
nha quarta gestão, já estive na Coreia e
irei a outros países, sempre buscando
parcerias importantes para
Pindamonhangaba, como a instalação da
GV do Brasil”, exclamou o prefeito.

A empresa, que faz parte do Grupo
Simec, investirá na cidade mais de R$
800 milhões.

Prefeito e secretários conversaram sobre
vários assuntos ligados à instalação da Siderúrgica

Daniela Gonçalves

Divulgação

Ritmo de construção está acelerado

Anuncie
3645-2300


