
PÁGINA 10PÁGINA 03

Medicina Preventiva da
Unimed Pinda comemora
10 anos promovendo Saúde

Indústria comemora seu dia em 25 de Maio

Lucro da Embraer
somou R$ 62,6 milhões
no 1º trimestre de 2013

Confira nesta reportagem
espec ia l  os  mot ivos  pe los
quais comemoramos o Dia da
Indústria, celebrado no dia 25
de maio.

Importante espaço de pro-
dução, entre os setores da
economia ,  o  jo rna l
ValeEmpresarial traz um pou-
co da história e dos momen-
tos marcantes da industrializa-
ção brasileira.

Ve ja  a inda  quem fo i
Roberto Simonsen, patrono
da indústria nacional, que fa-
leceu em 25 de maio de 1948.

O jornal Vale Empresarial,
que neste mês comemora seu
quarto de atividade, parabe-
niza as indústrias da região
met ropo l i tana  do  Va le  do
Paraíba pela sua significativa
importância na economia re-
gional.
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Volkswagen premia Dokar Veículos
A Dokar  Ve ícu los  de

Pindamonhangaba comemora a con-
quista do prêmio máximo internacio-
nal concedido pela Volkswagen mun-
dial. Neste mês o diretor da conces-
sionária Sérgio Santos Louza esteve
em São Paulo recebendo das mãos
dos diretores da Volkswagen do Bra-
sil o prêmio Gold Pin, o mais cobiça-
do entre os revendedores.
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Fibria recebe escolas em Jacareí
O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Fibria, em

Jacareí, recebe frequentemente escolas interessadas em
fazer atividades de Vivências Ecopedagógicas. As ativi-
dades são realizadas nas dependências do NEA. Os par-
ticipantes têm a oportunidade de conhecer os Espaços
Educadores, como horta orgânica, aquecedor solar, sis-
tema de captação de água da chuva, entre outros.
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Shoppings da região
investem em ampliação

Reportagem especial mostra as ampliações
que alguns shoppings centers da região estão
promovendo para atrair seus clientes. O Coli-
nas Shopping entrega mais uma etapa do seu
projeto de expansão com nova Praça de Ali-
mentação. Confira também as obras do novo
shopping em Pindamonhangaba que deverá ser
inaugurado até final deste ano.
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AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz
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(*) Tom Coelho

Editorial Debates & Ideias

(*) 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.

Estabilidade ou promiscuidade
na carreira?

Divulgação

“Os líderes de amanhã sabem compartilhar o poder,
a informação e o compromisso.” (Flávio Kosminsky)

Em Recuperação
Os primeiros números divulgados sobre a eco-

nomia em 2013, sobretudo da economia paulista, são
bastante positivos. Dados da FIESP e CIESP apon-
tam que a atividade industrial paulista encerrou o pri-
meiro trimestre de 2013 superior em 2,4% contra o
desempenho do último trimestre de 2012.

Os números fizeram a FIESP rever o prognóstico
para o Indicador de Nível de Atividade (INA) da in-
dústria paulista em 2013, agora estimado em cresci-
mento de 3,2% comparando com o ano passado. A
estimativa anterior era de alta de 2,3%.

O INA é um termômetro do desempenho do se-
tor manufatureiro. Embora sejam positivos, os núme-
ros do levantamento de março confirmam indicações
de que a recuperação está em curso, mas não de-
monstra vigor. Em março, o INA registrou uma alta
de 1,1% contra fevereiro, na série com ajuste sazo-
nal. Na leitura sem ajuste sazonal, o índice registrou
forte ganho de 8,8% na comparação com fevereiro.

Apesar de vigoroso, se comparado à série histó-
rica da pesquisa, o crescimento de 8,8% é menor
desde 2002, com exceção dos anos 2011 (6,3%),
2008 (5,6%) e 2003 (6,9%).

Apesar de tudo isso, a percepção geral dos
empresários com relação ao cenário econômico, fi-
cou mais pessimista no mês passado. O índice caiu
de 56,8 pontos em março para 50,9 pontos em abril.

A sondagem com relação ao item Mercado tam-
bém apresentou piora, de 60,1 pontos em março para
54,5 pontos em abril. O mesmo aconteceu com o
indicador Vendas, que recuou de 59,5 pontos em
março para atuais 52,1 pontos em abril. A percepção
dos empresários quanto ao Investimento também pio-
rou, de 60,4 pontos em março para 53 pontos em abril.

Passando para o setor das micro e pequenas
empresas (MPEs), foi divulgado recentemente  um
levantamento que aponta que o rendimento de quem
trabalha nas micro e pequenas empresas (MPEs)
paulistas subiu em ritmo bem mais forte do que a
remuneração média nacional em 2012. A renda do
pessoal ocupado nas MPEs teve aumento real (já
descontada a inflação) de 8% ante 2011, segundo a
pesquisa Indicadores do Mercado de Trabalho nas
MPEs, do Sebrae-SP.

Ao todo, as MPEs são responsáveis por 7,2 mi-
lhões de postos de trabalho no Estado, o que repre-
senta 54% dos 13,2 milhões de ocupados no setor
privado não-financeiro em São Paulo. A maior parte
das MPEs (53%) está no comércio. Serviços  repre-
senta 37% das MPEs e a indústria de transformação,
10%. Vamos aguardar o segundo trimestre e ver se
os índices apresentam sustentabilidade.

Uma das maiores dificuldades atu-
ais das empresas está na chamada re-
tenção de talentos. Após investirem em
recrutamento, seleção e treinamento de
seus profissionais, assistem a muitos
deles se desligarem seduzidos que
são ora por um salário maior, ora por
benefícios, ora pelo status conferido
pelo nome da organização ou pelo tí-
tulo do cargo oferecido.

Acrescente-se a este aspecto a
crença propalada, em especial a partir do ano 2000,
de que uma carreira de sucesso constrói-se através
de múltiplas experiências profissionais em diferen-
tes companhias.

Houve um tempo em que o profissional confiável
e competente era aquele que não passava por mais
do que uma ou duas empresas até sua aposentado-
ria. Hoje isso é visto como sintoma de acomoda-
ção, apontando para obsolescência, aversão ao ris-
co, falta de dinamismo e ambição.

Abomino rótulos, generalizações e paradigmas.
Verdades absolutas, tidas inquestionáveis, que obs-
curecem o pensamento, turvam a razão. Onde está
escrito que esta rotatividade de empregos é neces-
sária ou mesmo saudável? Por que não podemos
edificar uma carreira auspiciosa atuando em uma mes-
ma organização, onde conhecemos as pessoas e o
ambiente, assimilamos e nos alinhamos à sua cultu-
ra, alcançamos prestígio, além de estabilidade e

acúmulos salariais?
Estamos equivocadamente ensinan-

do aos nossos jovens que uma carrei-
ra sólida demanda promiscuidade
corporativa, quando o que entorpece
e definha o profissional é sua
estagnação. É parar no tempo, realizar
as mesmas tarefas, deixar de estudar
e de aprender. E isso pode acontecer
mesmo pululando de uma empresa
para outra.

Para alcançar o topo da hierarquia, o que vale a
pena perseguir é a mobilidade horizontal, conhecen-
do a companhia integralmente, militando em diver-
sas áreas, compreendendo a sinergia entre os de-
partamentos. No caso de empresas de grande por-
te, há ainda a possibilidade de migrar para filiais ou
outras empresas do grupo, inclusive no exterior. O
fato é que enquanto houver desafios e satisfação
pessoal, não há motivos para se mudar de empre-
go.

Todavia, se a mudança for fruto de decisão ma-
dura decorrente de falta de reconhecimento, clima
organizacional desgastado, cabeça batendo no teto
ou por força de proposta irrecusável, assegure-se
de que, quando o entusiasmo arrefecer e a rotina se
instalar, a nova empresa não se mostre uma autênti-
ca “amante argentina”, cerceando sua autonomia, eli-
minando privilégios e exigindo o comprometimento
que um dia você não pôde ou não soube honrar.

Grupo CAPO continua expandindo
com muito sucesso

CAPO( Confraria dos Amigos do Pós Office) for-
mado por funcionários da Ericsson ativos e aposen-
tados tem cerca de 9 anos de existência e conta
atualmente com cerca de 140 membros e continua
cada vez mais em crescimento.

O grupo é coordenado pelo Herminio Friggi que
mantém arquivos atualizados dos membros com os
nomes, telefone e e-mail, de modo que todos os

membros possam estar se comunicando.
O grupo reúne regularmente a cada 2 meses em

algum restaurante da região. O último encontro foi
em fevereiro e foi realizado no salão de festas do
Hotel Faro, reunindo cerca de 60 membros. Além da
boa comida e de aperitivos, o grupo tem a oportuni-
dade de rever antigos colegas e amigos e se atuali-
zar ou relembrar boa lembranças passadas.

Coordenador
Herminio
Friggi (á

esq.) e
integrantes
do grupo.

Divulgação Divulgação
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Destaque Comercial

Medicina Preventiva da Unimed Pinda:
10 anos promovendo Saúde

Divulgação

Equipe de profissionais que atuam na Medicina Preventiva da Unimed

Imp lan tada  há  ma is  de  10  anos  em
Pindamonhangaba, a Medicina Preventiva da
Unimed tem como objetivo trabalhar a preven-
ção de doenças, a f im de proporcionar aos
seus beneficiários mais qualidade de vida.

O trabalho é desenvolvido com atividades
em grupos ,  a tend idos  por  uma Equ ipe
Multidisciplinar que objetiva melhorar a quali-
dade e o estilo de vida dos beneficiários da
Unimed. Algumas atividades também são reali-
zadas em empresas da região.

Atualmente, o projeto conta com seis gru-
pos que atendem pessoas com problemas crô-
nicos de Coluna (Cirúrgico e/ou Dor), Diabetes/
Hipertensão, Fibromialgia, Reeducação Alimen-
tar Adulto e Infantil e o Grupo da Melhor Idade.
Todos os grupos são certificados pela ANS –
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para
par t ic ipar  dos  grupos é  necessár io  que o
beneficiário se enquadre na indicação clínica

de cada grupo.
Em 2011, aproximada-

mente 100 benef ic iár ios
conc lu í ram par t ic ipação
nos grupos. Em 2012 esse
número triplicou somando
mais de 300 participações
nos grupos.

Para o atendimento dos
grupos,  a Medic ina Pre-
ventiva possui uma Equipe
Multidisciplinar formada por
profissionais Administrati-
vos, Assistente Social, Fi-
sioterapeutas, Educadora
Física, Nutricionistas, Psi-
có logas ,  En fe rmagem e
Médicos da dor. De acor-
do com a Médica Coorde-
nadora da Medicina Pre-

ventiva, Dra. Vanessa Teixeira B. Ruivo, proje-
tos como esses, voltados para a prevenção de
doenças, diminuem os atendimentos do Pron-
to Atendimento (PA), assim como também os
números de consultas e internações, resultado
da melhora na qualidade
de vida dos beneficiários
da Unimed.

Além dos atendimentos
em grupos ,  a  Med ic ina
Preventiva desenvolve ain-
da diversas outras ativida-
des voltadas também para
a  p revenção ,  como é  o
caso do Curso de Orienta-
ção para Gestantes, que
con templa  as  g ráv idas
com um ciclo de nove pa-
lestras e poster iormente
or ientação sobre a le i ta-

mento materno. Em breve serão ministradas
palestras de “Orientação ao Cuidador”.

Projeto Empresa
O Projeto Empresa também está inserido na

Medicina Preventiva e tem por objetivo diag-
nosticar o perfil da condição de saúde do tra-
balhador. Nesta ação, profissionais da Medici-
na Preventiva vão até a empresa e realizam pa-
lestras, verif icação dos indicadores clínicos
como pressão arterial, medida da circunferên-
cia abdominal, peso e altura com resultado de
IMC, etc. Com o conhecimento da real neces-
sidade de cada empresa é possível melhorar
a qualidade de vida dos funcionários e reduzir
assim os índices de faltas e afastamentos.

Todas as ações desenvolvidas pela Medicina Pre-
ventiva da Unimed Pinda tratam da prevenção como
um recurso positivo para vários problemas de saú-
de e no mundo atual, prevenir continua sendo o
melhor remédio.

Mais informações sobre a Medicina Preventiva
no site: www.unimedpinda.com.br, ou ainda pelo te-
lefone (12) 3644-1399.

Divulgação

Diversas ações preventivas são realizadas pelo programa

Vendas do Dia das Mães
crescem e mais de 10 mil

participam de sorteio
A Associação Comercial e Industrial de Taubaté

(ACIT) realizou o primeiro sorteio da campanha
Taubaté Mania. Mais de 10 mil pessoas cadastraram
seus códigos no site da ACIT e concorreram a dois
notebooks. O sorteio foi realizado pela Loteria Fe-
deral. A Campanha Taubaté Mania é um projeto ino-
vador da ACIT. Os consumidores participam dos sor-
teios através de raspadinhas que são distribuídas
em compras a partir de R$ 30,00. Cada uma delas
contém um código para ser cadastrados no site
da ACIT. Além de demonstrar aceitação dos con-
sumidores e lojistas, a quantidade de códigos ca-
dastrados no Taubaté Mania, reflete o aumento nas
vendas, que atingiu as expectativas dos comerci-
antes. Os números subiram 10% em relação ao
mesmo período do ano passado. Todos os inscri-
tos no Taubaté Mania, além de concorrerem aos
sorteios, também podem participar do programa
de fidelidade.
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Empresas & Empresários
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Exemplo de Inclusão
Promover a inclusão da pessoa com deficiência

e oferecer serviços de excelência aos seus usuári-
os. Essa tem sido a principal missão do Hospital
Próvisão ao longo de seus 30 anos. Para contribuir
com o trabalho desenvolvido pelo Centro de Reabi-
litação, um projeto audacioso e que já se tornou re-
ferência na região, vem sendo desenvolvido há qua-
se 10 anos: a gráfica Pró-Braille. Considerada a pri-
meira e única gráfica Braille do Vale Paraíba, a ação
opera com a colaboração de deficientes visuais e é
dotada de equipamentos digitais de última geração
no segmento. Diversas impressões em Braille são
produzidas na unidade, tais como: livros, apostilas,
provas, gráficos, tabelas, cardápios, cartões de visi-
tas e outros. A gráfica Pró-Braille tem como clientes
a Prefeitura de São José dos Campos, Universida-
des (Univap, Instituto Metodista e Fatec); à Johnson
& Johnson; Instituto Embraer; SENAI; SENAC;
Unimed; Ciee, SESC, Conexão FGV; Futurekids,
entre outras. A Gráfica Pró-Braille funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 18h. Mais
informações pelo telefone (12) 3919-3212 ou e
mail: probraille@hopitalprovisao.org.br

Novos Médicos
em Taubaté

A APM Taubaté reali-
zou a entrega das cartei-
ras profissionais aos mé-
dicos recém-formados,
em sua maioria da Uni-
versidade de Taubaté. A
solenidade teve a pre-
sença do presidente da entidade, Flávio Salgado,
que ressaltou a chegada dos novos profissionais ao
mercado de trabalho e falou sobre a importância do
associativismo na medicina. Para Andressa di Filippo
- foto, a conclusão da faculdade foi um sonho reali-
zado. “Estou muito feliz. Agora é o momento de co-
locar em prática o que aprendemos em seis anos
de faculdade”, conta a médica que já está cursando
residência em clínica médica. Segundo dados do
CREMESP, um terço dos novos médicos que en-
tram no mercado de trabalho são formados no Esta-
do de São Paulo.

NDV Club une boliche e design
Arquitetos, decoradores, lojistas e profissionais

do setor de arquitetura e design participaram do 1º
NDV Bowling, encontro regado a muita descontração
e debates entre colegas de profissão do Núcleo de
Decoração do Vale (NDV), no Yex Boliche. Os pro-
fissionais também aprenderam técnicas de boliche
com o líder nacional no ranking, Renan Zoghaib.
Participaram do 1º NDV Bowling, as empresas Ycom,
Marmoraria 2 Leões, Caderode e Grupo Rodapé.

Transparência Governo do Estado
Um recente anúncio de que o Governo do Esta-

do vai dar um desconto de, no mínimo, 10% nos
pedágios, com base em um ”acordo fechado” com
duas empresas concessionárias fez com que a FIESP
e CIESP solicitassem informações e transparência
do governo na negociações. “Não podemos aceitar
qualquer tipo de negociação conduzida a portas fe-
chadas. Como se chegou ao número de 10%? Por
que não 20%, ou 30%, ou 50%? Qual é o desconto
justo?”, questionou o presidente das entidades Pau-
lo Skaf.

Acit quer orientar
novos empreendedores

sobre negócios

Caçapava regulamentou Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas

A Prefeitura de Caçapava regulamentou a Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas. A lei trará
benefícios aos empreendedores do município,
como a diminuição da burocracia para a abertu-
ra e baixa de empresas, melhor acesso ao cré-
dito, estímulo à inovação, ao associativismo e
ao desenvolvimento local, com as pequenas
empresas tendo tratamento privi legiado nas
compras públicas.

A lei municipal nº 5.183 foi sancionada e pro-
mulgada no dia 12 de abril e publicada no Diá-
rio Oficial no dia 19. Caçapava é a nona cidade
da área de atuação do Escritório do Sebrae-SP
em São José dos Campos a regulamentar a Lei
Geral.

Ela já havia sido regulamentada em Ilhabela,
Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna, São José dos
Campos, São Sebastião, Taubaté e Tremembé.
Em São José dos Campos e Paraibuna, a Lei
Geral encontra-se com status de implementação.

As outras nove cidades da área de atuação do
Sebrae-SP na região de São José dos Campos
(Caraguatatuba, Igaratá, Jambeiro, Lagoinha, Nati-
vidade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz do
Paraitinga, Santa Branca e Ubatuba) não têm a lei
regulamentada. O Sebrae-SP tem tido contato com
as prefeituras de todas as cidades para estimular
a regulamentação e implementação da lei.

Para o gerente do Escritório do Sebrae-SP em
São José dos Campos, José Fabio Tau Júnior, é
fundamental que as prefeituras da região se es-

forcem para trazer os benefícios da Lei Geral aos
municípios.

“A Lei Geral traz uma série de benefícios aos
empreendedores. Ela estimula a formalização de
negócios, reduz a burocracia e movimenta a eco-
nomia do município, aumentando a arrecadação.
O Sebrae-SP vai continuar incentivando as prefei-
turas a adotarem a Lei Geral”, disse.

Segundo o secretário de Indústria e Comércio
de Caçapava, Marcos Watanabe, a Lei Geral vai
facilitar a instalação de novos negócios na cidade
e a Prefeitura vai estimular o empreendedorismo,
priorizando as micro e pequenas empresas em
licitações e trazendo cursos de capacitação téc-
nica e tecnológica para atender as demandas dos
novos negócios.

“Já estamos com alguns empreendimentos
onde serão instaladas empresas de médio e pe-
queno porte. São cerca de 400 novos negócios.
Também estamos trabalhando na instalação de uma
Incubadora e, dentro do Aerovale (Centro Empre-
sarial Aeroespacial), teremos uma sala para aten-
der os futuros empreendedores”,  af i rmou
Watanabe, que ressaltou o trabalho conjunto com
o Sebrae-SP.

“O Sebrae sempre foi um grande parceiro do
poder público e pretendemos aumentar essa re-
lação, conforme aumentamos nossa demanda de
empreendimentos, principalmente no setor de
agronegócios, no qual estamos com diversos pro-
jetos em andamento”, concluiu.

Divulgação

Luiz Carlos, Miguel Kater e a presidente da
ACIT Sandra Teixeira durante a entrevista

Divulgação

A presidente da Acit (Associação Comer-
cial e Industrial de Taubaté), Sandra Teixeira -
foto, afirmou que a instituição está à disposi-
ção  de  empreendedores  para  o fe recer
consultoria de viabilidade de negócio. O anún-
cio foi realizado pela empresária durante en-
trevista ao programa Conexão Popular, da TV
Câmara Taubaté, onde ela alertou que cerca
de 80% dos negócios abertos sem planejamen-
to não dão certo.

Dividindo a bancada com o apresentador
Miguel Kater e o assessor de imprensa da Câ-
mara, Luiz Carlos Batista, Sandra falou sobre a
expectativa do trabalho da Sala do Empreen-
dedor, inaugurada na Prefeitura, e frisou a im-
portância da orientação e planejamento para su-
cesso dos empreendimentos, entre os assun-
tos em pauta.
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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.

Divulgação

Destaque  Industrial

Indusmack do Brasil lança linha
de eletrodutos corrugados
certificados em São José

Com o mercado da Construção Civil aquecido
no Vale no Paraíba, e a crescente demanda por
produtos de qual idade e que atendam às
certificações exigidas pelo INMETRO, a Indusmack
do Brasil Ltda. lança sua nova linha de Eletrodutos
Corrugados Kaperflex®, os famosos “conduites”.

Há 11 anos no mercado de Tubos Corrugados,
a Indusmack desenvolveu um padrão próprio de
fabricação e controle de qualidade, com base em
sua Certificação ISO 9001:2008, que é aplicado à
todas as suas 14 linhas completas de produção
de tubos corrugados. Este sistema conta com rí-
gidas verificações durante o processo produtivo,
que seguem as normas de qualidade definidas pela
Indústria Automotiva, que está entre os maiores
clientes da Indusmack hoje. Para atender à este
mercado, foram desenvolvidos pro-
cessos para confecção de tubos
utilizados na proteção mecânica
dos sistema elétricos dos veículos,
e tubos especiais para sistema de
bombas de combustível.

 A empresa também possui pro-
dutos desenvolvidos especialmen-
te para fornecimento ao setor de
linha branca, com aplicação em la-
vadoras de roupa manuais e auto-
máticas; linha elétrica, na cablagem
de máquinas e equipamentos; li-
nha médica, tendo tubos desenvol-
vidos para sistemas de respiração
mecânica utilizados principalmen-
te em UTI’s adulto e neo-natal.

Seguindo este mesmo padrão
de fabricação, que acompanha to-
dos os seus produtos desde o iní-
cio de suas operações em 2002, a
Indusmack vem oferecer ao mer-

cado da construção civil eletrodutos para aplica-
ção em paredes e lajes, fabricados a partir deste
robusto sistema de inspeção e controle de quali-
dade, e que atendem à certificação ABNT NBR
15465:2008, que define os requisitos de desem-
penho para sistemas de eletrodutos plásticos para
instalações elétricas de baixa tensão. Os produ-
tos foram testados pelo Laboratório Falcão Bauer,
em São Paulo, antes de serem lançados no mer-
cado, com o objetivo de fornecer um produto que
realmente atendesse às necessidades deste cres-
cente mercado.

Iniciando um forte trabalho de distribuição des-
de o final de 2012, os Eletrodutos Corrugados
Kaperflex® já podem ser encontrados em diver-
sas lojas de materiais de construção instaladas

na região do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte, Serra da Mantiqueira e Sul
de Minas, com qualidade nos pa-
drões das mais tradicionais fabri-
cantes de conduites para constru-
ção civil do país.

E é com esse foco na qualida-
de e no atendimento às expectati-
vas do cliente, que a Indusmack
mantém a Certificação ISO 9001 de
seu Sistema de Gestão da Quali-
dade desde 2004, e continua tra-
balhando para oferecer cada vez
mais soluções de qualidade no
seguimento de tubos plásticos.

A Indusmack está localizado na
Avenida Central, 640, Chácaras Reu-
nidas em São Jose dos Campos e
pode ser contatado no telefone 12
3939 3535, no e-mail
vendas@indusmack.com.br ou no
site www.indusmack.com.br.

Inovação

Tecnologia do carro elétrico é utilizada
na fiscalização da arquitetura em São José

 Munido com tecnologia de ponta, o Conselho
de Arquitetura de Urbanismo (CAU) realizou recente-
mente em São José dos Campos a fiscalização na
cidade utilizando um carro híbrido com tecnologia
elétrica. Resultado de uma parceria com a Toyota, o
Conselho utilizou o veículo Prius, o primeiro carro
híbrido completo produzido em série no mundo, para
percorrer o Estado de São Paulo e realizar as ações
de fiscalização, com impacto mínimo ao meio
ambiente. O carro foi recebido na Associação
de Engenheiros e Arquitetos - AEA/SJCampos. 

A parceria expõe os interesses comuns en-
tre o conselho paulista e a montadora em busca
de inovação, modernidade, tecnologia e, espe-
cialmente, responsabilidade com o meio ambi-
ente. Um automóvel híbrido combina um motor
elétrico e um motor a combustão, com maior
rendimento e uma excelente economia de com-
bustível, obtendo assim, níveis de emissões de

poluentes muito mais baixos se comparados com
veículos convencionais.

A Diretora Técnica do CAU/SP, Marcia Mallet Ma-
chado Moura participou na cidade da ConstruArq
2013, feira de Arquitetura de Urbanismo da Unip, e
comentou com os futuros arquitetos sobre o conse-
lho recém-criado.

Divulgação

Indusmack do Brasil lança linha de
eletrodutos corrugados certificados

em São José dos Campos
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Raiva: trabalhando
com as emoções...

Se você está irritado, geralmente é melhor
colocar sua raiva sob controle, para que você
possa expressá-la estrategicamente, de manei-
ra controlada, permitindo que os outros saibam
que você está seriamente preocupado e está
motivado a tomar uma ação efetiva. Existem
algumas técnicas específicas para controlar a
raiva:

· Use uma dica pessoal que faça você se
lembrar de controlar sua raiva: por exemplo,
quando a raiva começar a aumentar, pressione
seus dedos ou conte até 10, como um sinal para
prestar atenção e pisar no freio. Reserve algum
tempo para praticar a associação entre sua dica
escolhida e o relaxamento como resposta que
você deseja, até que o relaxamento se torne
um reflexo condicionado. Então, quando você
usar sua dica em uma situação difícil, ela vai
funcionar em um nível inconsciente para lhe di-
zer para relaxar.

· Use a autoconversa para dizer a si mes-
mo que você precisa controlar sua raiva e man-
ter-se calmo: Repita a você mesmo palavras
como “Fique calmo, fique calmo”. Você pode
fazer isso, mesmo no auge de uma situação
difícil, enquanto está sentindo a raiva surgir.

· Dê um tempo: assim você pode, serena-
mente, falar consigo mesmo ou pode esmurrar
um travesseiro para extravasar seus sentimen-
tos. Faça o que for necessário para recuperar
o controle. Diplomaticamente, peça licença, se
necessário, ou adie a discussão com a outra
parte até que você se acalme. Então, quando
estiver pronto, volte à origem do problema e
tente resolvê-lo. Aqui, também, é melhor não
tomar nenhuma decisão no calor do momento,
quando você está no meio de uma baderna
emocional.

· Encontre alguma coisa positiva que você
goste de fazer: Por exemplo, jogar tênis, ca-
minhar ou ir ao cinema. Direcione sua atenção
para essa atividade enquanto sua raiva se dis-
sipa. Uma atividade que você aprecie pode
ajudar a dissipar esses sentimentos de uma
maneira inocente e até produtiva.
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Investimento

Ampliação de frota de guindastes da Cunzolo
atende nova legislação

 A Cunzolo Guindastes e Plataformas de São
José dos Campos iniciou o ano investindo na am-
pliação de sua frota de guindastes, com a aquisi-
ção de sete novos equipamentos de alta tecnologia
que atendem aos novos requisitos da Legislação
NR12, que passou por diversas mudanças com o
objetivo de tornar mais seguro os trabalhos com
cesto aéreo.

A empresa recebeu recentemente quatro guin-
dastes articulados da HIAB para suportar até 22
toneladas, dois guindastes articulados Palfinger
com capacidade para suportar até 25 toneladas e
um guindaste telescópico Tadano para até 90 to-
neladas.

Todos estes equipamentos já estão disponíveis
para locação. Os guindastes e plataformas ofere-

cidos pela Cunzolo são
todos novos, de última
geração, com
certificação ISO 9001 e
que passam por vistoria
e manutenção frequen-
te, estando sempre
prontos para atender o
mercado, com qualidade
atestada pelos clientes.

Sobre a empresa
A empresa Cunzolo

atua há 46 anos na locação de equipamentos
para movimentação de cargas, transporte pe-
sado e remoção industrial por meio da locação
de guindastes com capacidade até 220t, plata-
formas de acesso com capacidade até 42m,
torres de iluminação e empilhadeiras.

Com equipamentos de al ta qual idade, a
Cunzolo participa de todas as etapas do pro-
cesso para solucionar as necessidades de
seus clientes e destaca-se desde o planeja-
mento até a sua execução com a máxima ex-
celência.

Imobiliária de Taubaté completa 62 anos
Na próxima quinta-feira, 16, será lançado em

Taubaté um livro comemorativo que resgata da his-
tória da Imobiliária Danelli, uma das mais tradicionais
da cidade, que completa 62 anos de fundação neste
ano.  O livro foi escrito a partir de depoimentos de
Hodges Danelli Filho e Felipe Danelli, e tem prefá-
cio de Renato Teixeira, cantor e compositor, amigo
e cliente da família Danelli.

Histórico - No início da década de 1950 o mer-
cado imobiliário de Taubaté ainda era um segmen-
to pouco explorado.  Em 1951, Hodges Danelli per-
cebeu que esse seria um nicho promissor e fun-
dou uma imobiliária que levava o sobrenome de

sua família.
A imobiliária Danelli, uma das pioneiras nesse

ramo de atividades, trouxe projetos inovadores, par-
ticipando de forma direta da história de Taubaté. Os
edifícios Inglaterra e França, por exemplo, foram os
primeiros arranha-céus da cidade, com 20 andares
e 40 apartamentos cada.

A visão empreendedora dos Danelli fez com que
apostassem em infra-estrutura, construindo ruas lar-
gas em seus condomínios e trazendo soluções de
vanguarda, como no Residencial Santa Clara, o pri-
meiro loteamento a ter caixa d’água própria, uma
novidade para o ano de 1952. (texto: Maia Comunicação)
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Volkswagen mundial concede à Dokar Veículos
prêmio mais cobiçado pelos revendedores

A Dokar Veículos de
Pindamonhangaba comemora a conquis-
ta do prêmio máximo internacional con-
cedido pela Volkswagen mundial. No dia
9 de maio, o diretor da concessionária
Sérgio Santos Louza esteve em São Pau-
lo, em um jantar com mais 11 represen-
tantes de concessionárias brasileiras da
marca, quando recebeu das mãos dos
diretores da Volkswagen do Brasil o prê-
mio Gold Pin, o mais cobiçado entre os
revendedores .

Segundo Gerson Brito Ataíde, gerente
da DokarVeículos, a concessionária ficou
entre os 10 melhores do Brasil em 2008.
Em 2012, mais um meta atingida: a Dokar
foi reconhecida pela conceituada Revista
Carro Hoje, como uma das três melhores
do país. O fato que chegou ao conheci-
mento da matriz alemã da Volkswagen AG,
em Wolfsburg, que enviou felicitações à toda equi-
pe da empresa de Pindamonhangaba.

“Com o Prêmio Gold Pin 2012, a Volkswagen re-
conhece o concessionário que tem atuação diferen-
ciada e excelência na comercialização dos
produtose serviços Volkswagen aos seus clientes.
A Volkswagen olha pro mundo e vê onde ela tem
representação da marca.”, disse o gerente. Dentre
os critérios para que a concessionária receba o prê-
mio Pin de Ouro, destacam-se fatores como
engajamento, parceria, e alinhamento com os valo-

res e diretrizes da marca. Essa performance diferen-
ciada se revela também nos indicadores de vendas,
pós-vendas e satisfação do cliente.

Após esse reconhecimento da Revista Carro
Hoje, entre todas as marcas e modelos, de 3.800
concessionárias cadastradas junto a Fenabrave,
a Dokar ficou em 17º lugar.“Para os nossos clien-
tes, significa uma concessionária séria, que investe
no que há de melhor, ferramental,
treinamento...Entre 622 revendas no Brasil, a
Volkswagen apontou 12 revendas para receber

esse prêmio, sendo três do Estado de
São Paulo, e dentre elas, a Dokar em
Pindamonhangaba. Nossos funcionários
estão felizes por esse reconhecimen-
to.”, concluiu Gerson.

Reconhecimento
No evento, cuja abertura foi realiza-

da pela vice-presidente de Vendas e
Marketing da Volkswagen do Brasil, Jutta
Dierks, os titulares das empresas pre-
miadas receberam o Gold Pin - um pin
de ouro com o logo da Volkswagen -, e
um certificado.

“É muito gratificante reconhecer o tra-
balho realizado por nossos concessio-
nários, que são aqueles que represen-
tam a marca junto aos clientes. Esses
profissionais são fundamentais para que
a Volkswagen seja referência em pres-
tação de serviços e satisfação do cli-

ente”, disse a vice-presidente de Vendas &
Marketing, Jutta Dierks.

O evento organizado pela área de Vendas e
Marketing contou também com a presença dos
executivos Dieter Strass, (diretor de Desenvolvi-
mento da Rede), Keith Parkins (diretor de Pós-
Vendas), Jochen Funk (diretor de Vendas & Estra-
tégia da Marca), Axel Schroeder (diretor de
Marketing), Marcelo Olival (gerente executivo de
Comerciais Leves) e Daniel Morroni (gerente execu-
tivo de Operações Comerciais de Pós-Vendas).

Sérgio e Douglas mostram o prêmio recebido pela concessionária VW

Divulgação

Taubaté é destaque na geração de empregos na indústria em abril
O nível de emprego industri-

al na região metropolitana do
Vale do Paraíba registrou au-
mento na oferta de vaga durante
o mês de abril. O destaque foi a
regional Taubaté, composta por 
municípios que apresentou uma
variação de 0,38%.

O nível de emprego industri-
al na Diretoria Regional do
CIESP em Taubaté (região com-
posta por 28 municípios) apre-
sentou resultado positivo no mês
de abril/2013. A variação ficou
em 0,34%, o que significou um
acréscimo de aproximadamen-
te 200 postos de trabalho.

No ano, temos um acumula-
do de 4,38%, representando um
acréscimo de aproximadamente 2.350 postos de tra-
balho. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de -
0,72%, representando uma redução de aproximada-
mente 400 postos de trabalho.

O índice do nível de emprego industrial da Dire-
toria Regional do CIESP em Taubaté foi influenciado
pelas variações positivas dos setores de Produtos
de Minerais não Metálicos (2,92%) e Veículos
Automotores e Autopeças (0,96%).

Quando comparados os meses de abril nos anos
2012 e 2013 temos um cenário melhor, pois em abril/
2012 o resultado foi negativo em -1,07%.

São José
A Diretoria Regional do CIESP de São José dos

Campos (região composta por 08 municípios) apresen-

tou resultado positivo no mês de abril/2013. A variação
ficou em 0,20%, o que significou um aumento de apro-
ximadamente 100 postos de trabalho.

No ano, temos um acumulado de -2,24%, repre-
sentando uma redução de aproximadamente 1.150
postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acumu-
lado é de -4,29%, representando uma redução de
aproximadamente 2.250 postos de trabalho.

O índice do nível de emprego industrial de São
José dos Campos foi influenciado pelas variações
positivas dos setores de Produtos de Borracha e
Material Plástico (2,46%) e Equipamentos de Trans-
porte (0,60%), que foram os setores que mais influ-
enciaram o cálculo do índice total na região.

Se comparados os meses de abril dos anos 2012

e 2013, temos um cenário melhor,
pois em abril de 2012 o resultado
foi negativo em -0,55%.

Jacareí
O nível de emprego industrial na

Diretoria Regional do CIESP de
Jacareí (região composta por 03
municípios) apresentou resultado
praticamente estável no mês de
abril/2013. A variação ficou em
0,04%, o que significou um peque-
no acréscimo de aproximadamen-
te 5 postos de trabalho.

No ano, temos um acumulado
de 0,99%, representando um acrés-
cimo de aproximadamente 150 pos-
tos de trabalho. Nos últimos 12
meses, o acumulado é de -2,63%,
representando uma redução de

aproximadamente 350 postos de trabalho.
O índice do nível de emprego industrial da Dire-

toria Regional do CIESP de Jacareí foi influenciado
pelas variações positivas dos setores de Produtos
de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (1,84%)
e Bebidas (0,07%, que são setores que mais influ-
enciam o cálculo do índice total na região. O resulta-
do só não foi melhor devido ás variações negativa
dos setores de, Produtos Têxteis (-1,27%) e Máqui-
nas e Equipamentos (-0,49%), que também influen-
ciam no cálculo do índice.

Quando comparados os meses de abril dos anos
de 2012 e 2013, temos um cenário pior, pois em abril
de 2012 a variação foi positiva de 0,85%. O mês de
abril foi o pior para essa região dos últimos 4 anos.

Crescimento industrial em na região de Taubaté é destaque na economia do Vale do Paraíba

Lucas Lacaz Ruiz
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A Diretoria e o Conselho do
CIESP REGIONAL TAUBATÉ saúdam o

DIA DA INDÚSTRIA,
data importante para destacar a contribuição

do setor industrial no desenvolvimento de
nossa região, do Estado e do Brasil.

SALVE 25 DE MAIO!

25 de Maio – O Dia da Indústria
Confira nesta reportagem especial os motivos pelos quais comemoramos o Dia da Indústria, celebrado no dia 25 de maio.

Considerado o espaço de produção, entre os setores da economia, representante do setor secundário, a indústria seja manufatora ou de base,
tem um papel importante na economia brasileira. O Dia da Indústria é comemorado no dia 25 de maio em memória de Roberto Simonsen,

que foi o patrono da indústria nacional, que faleceu em 25 de maio de 1948. Roberto Simonsen foi um engenheiro, industrial, administrador,
professor, historiador e político, além de membro da Academia Brasileira de Letras (veja texto nesta página).

O início da
Indústria no

mundo
Surgida na Pri-

meira Revolução
Industrial, no fim
do século XVIII e
início do século
XIX, na Inglaterra,
com a finalidade
de transformar
matéria-prima em
produtos comer-
cializáveis, utili-
zando para isto
força humana,
máquinas e energia, a indústria teve como fato
marcante a Revolução Industrial.

O movimento surgiu da transição do capitalismo
comercial para o capitalismo industrial da segunda
metade do século XVIII. Esta Primeira foi baseada
em vapor, carvão e ferro, mas a partir de 1860 surge
a Segunda Revolução Industrial, empregando aço,
energia elétrica e produtos químicos, e simultanea-
mente o capitalismo industrial se tornou capitalismo
financeiro. A partir de 1970 ocorre a Terceira Revolu-
ção Industrial, com o desenvolvimento da informática.

A indústria no Brasil
A industrialização no Brasil se deu de fato do meio

da década de 1950 até o fim da década de 1970,
focada em substituição das importações, liderada
pelo Estado e com participação estrangeira. Com
atransformação industrial no país nas três décadas
após o fim da 2ª Guerra Mundial, o desempenho da
mesma foi impressionante mesmo quando compa-
rado com outros países da época, quando a econo-
mia mundial passava por intenso crescimento.

A indústria brasileira tem importância crucial no
país por ser um macrossetor que exige considerá-
vel investimento financeiro, por produzir os bens de
maior valor da economia e empregar milhões de
brasileiros. Grande parte dos bens produzidos, ou
seja, os manufaturados, es-
tão diretamente ligados
à urbanização do país, como
os produtos eletrodo-
mésticos que a população
usa para conforto, trabalho,
saúde e bem estar.

A indústria é muito impor-
tante na produção de rique-
zas do Brasil, mensurada
no Produto Interno
Bruto (PIB). Acredita que atu-
almente a indústria é respon-
sável pela significativa parti-
cipação de 25 a 30% do PIB
brasileiro

Atualidade
Nos anos 70,

80 e 90, a indús-
tria no Brasil con-
tinuou a crescer,
embora tenha es-
tagnado em cer-
tos momentos
de crise econô-
mica.A década de
80, por exemplo,
ficou conhecida
como a “década
perdida” para a
economia brasilei-
ra devido a

retração econômica da indústria. O cenário mudou
e, estabilizada, a base industrial atual do país pro-
duz diversos produtos: automóveis, máquinas, rou-
pas, aviões, equipamentos, produtos alimentícios in-
dustrializados, eletrodomésticos, e muitos outros.
Embora seja auto-suficiente na maioria dos setores,
a indústria brasileira ainda é dependente de
tecnologia externa em campos como
a informática. Além disso, o parque industrial brasi-
leiro continua concentrado sobretudo nos estados
do Centro-Sul e nas regiões metropolitanas, embora
a dispersão da infra-estrutura de transportes, ener-
gia e comunicação tem a dispersado espacialmente
nas últimas décadas para diversas outras regiões,
inclusive no interior dos estados.

Estima-se que atualmente mais de 70% da pro-
dução industrial do Brasil está na região Sudeste, e
51,8% da produção nacional tendo como responsá-
vel o estado de São Paulo, que detém 40,3% dos
estabelecimentos industriais.

Após diversas crises econômicas, o país é hoje
um dos mais industrializados do mundo e ocupa o
décimo quinto lugar em escala global nesse
segmento. Na primeira década do século XXI,
a privatização de empresas estatais nas áreas
de mineração, bancária e de telecomunicações foi

uma característica marcante
na economia brasileira. A
industrialização brasileira
ainda não ocorre de manei-
ra homogênea, portanto

Quem foi
Roberto Simonsen

Roberto Cochrane
Simonsen, nasceu na cidade
de Santos (SP) em 18 de fe-
vereiro de 1889 e faleceu no
Rio de Janeiro em 25 de maio
de 1948. Filho de Sidney
Martins Simonsen e Robertina

da Gama Cochrane Simonsen, esta última de
família nobre, Roberto começou a sua educação pri-
mária em Santos, depois foi para o Colégio Anglo-
Brasileiro, na capital paulista. Mais tarde, ingressou
na Escola Politécnica de São Paulo (hoje integran-
te da Universidade de São Paulo), formando-
se engenheiro.

Após formado começou a trabalhar na Compa-
nhia Ferrovia do Sul do Brasil. Logo saiu para ocu-
par por dois anos o cargo de diretor-geral de obras
na Prefeitura de Santos, onde depois fundou a Com-
panhia Construtora de Santos, fato que foi o início
de seu ofício de empresário.

Atuou ainda na diplomacia, participou ativamen-
te do Movimento Constitucionalista Paulista,
em 1932, integrou o movimento intelectual pela fun-
dação da primeira escola superior que
ofereceria sociologia e política no Brasil e ainda in-
gressou na política, sendo eleito deputado consti-
tuinte por São Paulo; exerceu o mandato
de deputado federal e senador, cargo que ocupa-
va quando faleceu.

Era, ainda, presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo(FIESP) e inte-
grante do conselho superior da Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo.

Divulgação

certas regiões são densamente industrializadas, en-
quanto outras são totalmente desprovidas desse tipo
de atividade econômica. Apesar de diversos pro-
blemas sociais, costumeiramente relacionados à
maneira da industrialização no país, o Brasil vem ocu-
pando um lugar de destaque no cenário econômico
e industrial internacional, por isso nessa edição espe-
cial o jornal ValeEmpresarial registra com orgulho a his-
tória desse importante setor da economia brasileira.

Divulgação

Indústria brasileira é a mola propulsora da economia

Crescimento industrial
motiva a expansão comercial

nas cidades do Vale do
Paraíba, como em

Pindamonhangaba que
atualmente recebe grandes

estruturas como o prédio
DHF Office, na região

central

Akim/AgoraVale
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Lucro da Embraer somou R$ 62,6 milhões no
1º trimestre de 2013

Embora menor, o saldo foi positivo no balanço
do primeiro trimestre de 2013 da Embraer. O lucro
líquido foi de R$ 62,6 milhões no primeiro trimestre,
o que representa uma queda de 66,9% em relação aos
R$ 189,3 milhões nos três primeiros meses de 2012.

O lucro líquido atribuído aos acionistas no perío-
do caiu para um total de R$ 61,7 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização) da Embraer recuou 24% de
janeiro a março deste ano, para R$ 200,8 milhões. A
margem Ebitda passou de 12,9% no primeiro trimes-
tre de 2012 para 9,3% em igual período deste ano. A
margem operacional (margem Ebit) recuou para 3,7%,
de 7,5% no início do ano passado.

 Embraer vende 30 jatos para a United Airlines
A Embraer anunciou, neste mês, a venda de 30

jatos Embraer 175 para a companhia United Airlines
com uma opção de compra para mais 40 aeronaves
do mesmo modelo. Se todas as opções forem
exercidas, a encomenda combinada tem um valor

estimado de US$ 2,9 bilhões. De acordo com a
Embraer, os aviões serão operados sob a marca
United Express e serão configurados com 76 assen-

Novo Empreendimentos

Loja de lingeries finas é inaugurada em São José
Pelas mãos da administradora joseense, Rosana

Lobo de Brito, e da empresária Fabiane Braga, São
José dos Campos ganhou recentemente um novo
local para a compra de produtos finos de moda ín-
tima feminina: a loja de lingeries sofisticadas Das
Lobas Lingerie Boutique.

Produtos sofisticados tanto na modelagem quan-
to nos tecidos estarão disponíveis para o público
joseense como conjuntos de calcinhas e sutiãs, ca-
misolas curtas e longas, robes, pijamas e roupas
íntimas no geral.

Segundo a administradora Rosana, há muito so-
nha em abrir uma loja no segmento, pois a ideia veio
através da dificuldade em comprar produtos diferen-
ciados. “Sempre quis comprar lingeries mais elabo-
radas na cidade e é difícil porque só encontramos o
tradicional. O sonho veio da necessidade de fugir
do tradicional, dos tecidos padrões e do bege de
sempre”, conta.

Ainda segundo as proprietárias, o objetivo princi-
pal da Das Lobas é deixar as mulheres mais bonitas
e elegantes, com produtos exclusivos e com aten-

dimento personalizado. “A Das Lobas ajudará as
mulheres a serem ousadas. Só posso adiantar que
todos se surpreenderão com a loja, seus produ-
tos, decoração e serviços”, destaca.

Em breve, a Das Lobas também contará com
lingeries terapêuticas, usando fibras que auxiliam
na prevenção de problemas como a má circulação
e a flacidez. Além disso, um setor especial para
noivas e chás de lingeries será oferecido futura-
mente. A Das Lobas fica na Avenida Barão do Rio
Branco, 354, no Jardim Esplanada.

Mercado de estética animal cresce 76% no Vale do Paraíba

 A cada dia as pessoas se preocupam mais
com a beleza, saúde e bem-estar dos animais e

vação. A empresa possui uma taxa de inovação
de 22%, ou seja, quase 1/4 do faturamento total
da empresa foi decorrente do lançamento de no-
vos produtos.

As opções para estética e bem-estar animal têm
aumentado para satisfazer as necessidades dos
animais e seres humanos que convivem entre si,
muitas vezes em apartamentos ou ambientes
pequenos. Em 2012, as indústrias do mercado pet,
que incluem alimentação, beleza, saúde e servi-
ços, faturaram juntas R$ 14,2 bilhões. Os Estados
Unidos lideram o mercado mundial (30%), segui-
dos pelo Brasil e Japão (8%), Reino Unido (7%),
França (6%) e Alemanha (6%).

Preocupação com o bem estar dos animais cresce na região

Divulgação

tos. A primeira entrega está prevista para o primeiro
trimestre de 2014.

isso traz consequências positivas para o merca-
do animal, inclusive no Vale do Paraíba.

A SuperMix Life, distribuidora de produtos de
alta qualidade do universo pet no Vale do Paraíba,
parte de São Paulo e região de Campinas, tem
registrado um grande aumento nas vendas. Uma
das marcas distribuídas pela empresa é a Pet
Society, a maior fabricante brasileira de produtos
para estética animal, que registrou um aumento de
76% de vendas no Vale do Paraíba no primeiro
trimestre de 2013, se comparado ao mesmo perí-
odo de 2012.

Segundo a Pet Society, o fator primordial para
o crescimento nas vendas dos produtos é a ino-

Executivos da empresa apresentaram os números da economia da Embraer e as perspectivas de entrega

Lucas Lacaz Ruiz
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Mercado Comercial

Com design moderno e luxuoso, Colinas
Shopping inaugura nova Praça de Alimentação

Shopping Patio Pinda vai gerar 3 mil empregos

Taubaté Shopping confirma expansão e investimento de mais de
R$ 35 milhões

Prefeito Vito Ardito e representante do
Shopping Pátio Pinda, Ricardo Sayon

Com um investimento de mais de R$ 100 milhões,
os representantes do Shopping Patio Pinda estive-
ram em um encontro com o prefeito Vito Ardito Lerário,
quando foram acertados vários detalhes para a con-
clusão de etapas para o funcionamento do novo
empreendimento antes do final deste ano e que vai
gerar cerca de 3 mil empregos, entre diretos e indi-
retos.

Para o prefeito, o novo empreendimento vai inte-
grar toda a população, já que no local serão desen-
volvidas inúmeras atividades empresariais, distribu-
ídas em diferentes ramos de comércio e serviços.
“Isso sem falar na geração de todos estes postos

Cintia Camargo

de trabalho, o que vai alavancar ainda mais a econo-
mia de Pindamonhangaba”, salientou o prefeito.

O empreendimento terá 33 mil metros quadrados
de construção, com 7 lojas âncoras, entre as quais
C&A, Maktub, Magazine Luiza e Marisa entre outras,
além de outras 111 lojas satélites, 1 supermercado,
praça de alimentação com 12 marcas, praça de even-
tos, 4 salas de cinema, parque de diversões e 1,5
mil vagas de estacionamento.

O prefeito se comprometeu em viabilizar as soli-
citações para que o empreendimento seja entregue
dentro do prazo estabelecido.

Os bons resultados obtidos pelo Taubaté
Shopping em 2012 e no início de 2013 impulsiona-
ram a ampliação do empreendimento, que deve
ganhar mais 45 lojas, implementar um segundo pavi-
mento e receber mais de R$ 35 milhões de investi-
mentos em revitalização e expansão.  As obras já
começaram e grande parte das modificações fica-
rão prontas até o último trimestre de 2013.

O novo piso deve privilegiar o segmento de en-
tretenimento, onde estarão localizadas cinco novas
salas da Moviecom X, equipadas com telas gigan-
tes, que vão do chão até o teto, além de altíssima
resolução de imagem e qualidade de som. Outra
megaloja muito esperada é a Livraria Leitura, que che-
ga com 500m² de área, e que será um grande centro
de cultura e entretenimento para toda a família. No
local, haverá uma enorme variedade, chegando a 100
mil itens entre livros, revistas, CDs, DVDs, games,
informática, papelaria e presentes, além de espa-
ços como cybercafé e ambientes para leitura, lança-

mentos e eventos culturais.  Também está confirma-
da a chegada da loja de brinquedos Ri Happy, com
450 m² de area, bem como outras três megalojas. 

Com aproximadamente 47.000 m² de área
construída e 32.000 m² de área bruta locável, todo
esse movimento deve gerar mais de 350 empregos
diretos. Segundo a gerente geral do shopping, Ana
Cristina Ribeiro, de janeiro a dezembro de 2012, o
shopping registrou um aumento de 12,51% em ven-
das em relação ao mesmo período do ano anterior
e o número médio de visitantes ultrapassou
1,2 milhão de consumidores por mês. “O
motivo da expansão foi o crescimento ex-
traordinário que registramos e a percepção
de que, por estarmos localizados no cora-
ção da cidade, o Taubaté Shopping é local
de compras, lazer e entretenimento da po-
pulação”, acrescenta.

Ainda em 2012, o empreendimento já
contabilizou novas parceiras, com a chega-
da de cinco novas lojas, dentre elas, a Scala
lingerie,  Authentic Feet , o Burger King, e

Oi Telefonia, além de modernizações em lojas como
o Rei do Mate, Montana Express, TIM e Código Girls. 
E, antes mesmo da expansão, o centro de compras
atual já anuncia novidades: a vinda de marcas inédi-
tas como Multicoisas e Ilha Rata, permanecendo com
índice zero de vacância. Outro investimento signifi-
cativo realizado no ano passado foi a aquisição de
um terreno de 7.000m², nas proximidades do
Villarreal, que, posteriormente, criará 300 novas va-
gas de estacionamento.

Local das obras no Taubaté Shopping

Divulgação

O Colinas Shopping entregou
mais uma etapa do seu projeto
de expansão. Com capacidade
para acomodar 1000 pessoas
sentadas e apresentando 13
novas marcas, o centro de com-
pras inaugurou sua nova Praça de
Alimentação, agora com o dobro do
tamanho da antiga praça.

O grande destaque do novo
ambiente está no design moder-
no e aconchegante, projetado
pela arquiteta Debora Aguiar,
especialmente para agradar e
atender às expectativas de um pú-
blico exigente e formador de opi-
nião.

Débora está à frente de um
escritório que conta com uma
grife de decoração e arquitetura contemporânea.
Seus quase 20 anos de experiência acumulam gran-
des projetos em praticamente todo o Brasil, incluin-
do cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Vitória,
Fortaleza, Natal e Recife, além de importantes traba-

lhos nos EUA, África e Europa.
Entre as marcas que chegaram agora ao Cen-

tro de Compras está a rede Divino Fogão, Koni
Store, Risotto Mix, Burger King e, entre as mais
esperadas, a Cervejaria Devassa – que promete

ser o mais novo point de São
José dos Campos.

A inauguração está prevista
para a primeira quinzena de ju-
nho, trazendo para o público da
região a primeira unidade da
nova Cervejaria, que vem con-
quistando cada vez mais clien-
tes nas cidades onde já se ins-
talou. Serão 200 lugares exclusi-
vos, além de um cardápio especi-
al de petiscos e uma das melhores
cervejas do mercado. 

Após o término das obras de
expansão, previsto para o ini-
c io  de  2015 ,  o  Co l inas
Shopping contará ainda com
mais 1,6 mil vagas de estacio-
namento, totalizando 3.050 va-

gas, sendo 2 mil delas cobertas. Os investi-
mentos serão destinados também para a aces-
so do empreendimento, com novas portarias
de acesso para autos, além da implementação
de um novo projeto viário interno e externo.

Divulgação

Obras de expansão do centro de compras serão finalizadas em 2015
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Feiras e Negócios

Logisvale 2013 promete movimento mercado da região em junho
Grandes novidades prometem

incrementar a 12ª edição da Logisvale
- Feira da Indústria, Serviços e Comér-
cio Exterior do Vale do Paraíba, a ser
realizada nos dias 05 e 06 de junho de
2013, no Parque Tecnológico de São
José dos Campos (SP).

 O evento chega a seu décimo se-
gundo ano consecutivo e com muitos
ingredientes para tornar a edição atrati-
va para expositores e visitantes. “Que-
remos dar peso ao conteúdo do encon-
tro, trazendo nomes de destaque e opor-
tunidades de negócios”, destaca Felipe
Cury, presidente da ACI - Associação
Comercial e Industrial de São José dos
Campos, a nova realizadora do evento.

 Uma das atrações será o “Boteco
da Logística”, funcionando sempre ao
final da tarde nos dois dias de evento, para congra-
çamento entre os visitantes e expositores. “Estamos
nos reinventando a cada ano. A chegada da ACI está
nos mostrando um novo olhar na organização e rea-
lização de uma Feira de Negócios”, afirma Nilo Pe-
ralta, diretor da GPA Comunicação, organizadora do
encontro anual.

Lançamento da CACOMEX
O ponto alto será a promoção do evento através

da CACOMEX – Câmara de Comércio Exterior do
Vale do Paraíba. Esta ramificação da ACI/SJC, em
fase final de implantação, será fundamental na coor-
denação das ações e na abrangência do evento, ao
lado da recente criação da RMVale (Região Metro-

politana do Vale). São 39 municípios, 2,2 milhões de
habitantes e 16 mil km². A Câmara será também res-
ponsável pelo fomento de negócios internacionais
na RM Vale.

A Câmara do Comércio Exterior do Vale do
Paraíba (Cacomex - VP) foi lançada pela Associação
Comercial e Industrial de São José dos Campos no
Parque Tecnológico de São José dos Campos. O
evento contou com a presença do prefeito de São
José dos Campos, Carlinhos Almeida, do secretário
de Desenvolvimento, Sebastião Cavali, do prefeito
de Jacareí, Hamilton Mota, diretor do Parque
Tecnológico, Horácio Aragonés, presidente da ACI,
Felipe Cury e representantes de associações e

empresas de diversos setores que na
ocasião assinaram a ata de criação da
Cacomex.

A Câmara do Comércio Exterior do
Vale do Paraíba realizou recentemente
a sua Assembleia de Fundação. Na
ocasião foi discutido e aprovado o Es-
tatuto Social e foram realizadas as elei-
ções da Diretoria Executiva, do Con-
selho Consultivo e do Conselho Fiscal.

Com participação de mais de 50 em-
presários, ligados ao ramo do comér-
cio exterior, o estatuto e as indicações
para a diretoria e conselhos foram apro-
vados por unanimidade.

A Cacomex apoiará micro e peque-
nas empresas a praticarem o comércio
exterior, além de disponibilizar informa-
ções sobre logística, documentação,

impostos e outros processos necessários.
Para o presidente da Câmara, Felipe Cury, a cria-

ção da Cacomex oferece benefícios para todos. “A
Câmara do Comércio Exterior é uma conquista não
só de São José, mas de todas as cidades da
RMVale. A Cacomex será muito importante pra o
desenvolvimento da região”, afirmou.

 O levantamento que serviu de base para a cria-
ção da câmara constatou que em 2011, das 39 cidades
que compõem a Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, 25 realizaram exportações e 26 realizaram im-
portações. As cidades que mais se destacaram foram
São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. No total, 407
empresas importaram no ano e 215 exportaram.

Prefeito Carlinhos de Almeida e Eduardo Cury no lançamento da CACOMEX

Lucas Lacaz Ruiz
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Mercado Habitacional

Sindicato da Habitação analisa economia
 e crescimento do setor imobiliário no Interior

Vito com alunos do Bom Jesus

Com o objetivo de enriquecer, complementar e
contextualizar os conteúdos trabalhados nas aulas
de História e Geografia do 4º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Bom Jesus Externato, foi realiza-
do um encontro entre os alunos da escola e o pre-
feito de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerário
(PSDB). Segundo informações da assessora peda-
gógica da escola, Clemilde Duarte, o assunto abor-
dado contribuiu e enriqueceu ainda mais o projeto
trabalhado com a turma “Conhecendo meu Municí-
pio”, quando foram abordadas algumas questões
relacionadas à gestão municipal, o trabalho da Pre-
feitura e suas secretarias.

Foto: Crédito: Cintia Camargo 

Carlinhos visita ACI
A Associação Comercial e Industrial de São José

dos Campos recebeu em abril a primeira visita do
prefeito Carlinhos Almeida (PT). O encontro com re-
presentantes da ACI e de empresas e comércios da
cidade discutiu temas importantes para a classe
empresarial e a população em geral. Na ocasião a
ACI apresentou ideias e alternativas para o desen-
volvimento de São José dos Campos. Durante a vi-
sita também foram tratados temas como a expansão
do Plano Estratégico Centro Vivo, ampliação do nú-
mero de câmeras de vigilância e melhorias na ilumi-
nação visando à segurança dos munícipes e comer-
ciantes, desburocratização e modernização dos ser-
viços públicos, Museu do Comércio e da Indústria,
dentre outros.

Repensando Taubaté com Ortiz Jr.

O projeto Repensando Taubaté realizou a primei-
ra reunião do ano em abril e contou com a presença
do prefeito Ortiz Junior, que se mostrou aberto à cri-
ação de um sistema de gestão participativa propos-
to pelo grupo. Foram debatidos temas de interesse
de empresários e dos comerciantes como a ques-
tão da revitalização do centro, do trânsito, seguran-
ça, indústria e cultura.Participaram do encontro a ACIT,
Unitau, Almanaque Urupês, Ciesp, Faculdade
Anhanguera, Núcleo de Jovens Empreendedores,
Sincovat, Sebrae, Sindicato dos Hotéis e Restauran-
tes, Convention Bureau, Sindicato dos Contabilistas e
Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté.

Política na Região
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Síndicos e administradores participam
de palestra sobre convenções condominiais

Com o objetivo de traçar um panorama eco-
nômico e falar sobre as oportunidades do setor
imobiliário no Interior e na Baixada Santista, o
Secovi-SP (Sindicato da Habitação) realizou em
abril, a palestra O Mercado Imobiliário no Interior.

O presidente do Secovi-SP, Claudio
Bernardes, abriu o evento falando sobre a força
dessas regiões. Ele ressaltou que o Interior re-
presenta hoje 64% do PIB do Estado e 21% do
PIB nacional. Esse crescimento em ritmo acele-
rado impulsiona, também, a demanda
habitacional. “O número de arranjos familiares está
crescendo em velocidade superior ao número de
habitantes. Com isso, cresce também a deman-
da por imóveis”, explicou.

 Com a expansão, Bernardes afirmou que sur-
ge o desafio de adaptar o crescimento das cida-
des às necessidades do mercado e a um mode-
lo que proporcione qualidade de vida. “O interior
tem espaços e potencial para crescimento, mas
é importante que ele seja planejado”. Para isso, o
presidente sugeriu a implantação de um planejamen-
to megametropolitano, que contempla o quadriláte-
ro formado por Campinas, Sorocaba, Santos e São
José dos Campos.

 Esse quadrilátero, de acordo com Bernardes,
abriga 60 municípios interligados por relações eco-
nômicas e sociais. Todos eles estão a 100 km da
Capital e atraem pessoas que buscam locais com
boa infraestrutura e mais qualidade de vida.

 Entre os motivos para se investir no interior,
Bernardes destacou: grande potencial de cresci-
mento do mercado imobiliário, migração de em-
presas da capital para o interior, grande quantida-
de de jovens entrando no mercado de trabalho e a
redução da taxa de juros e aumento do prazo de
financiamento, que propiciam a inclusão.

Vale do Paraíba
Devido à importância da região, o Vale do Paraíba

se tornou a mais nova Região Metropolitana do Esta-
do, formada pela união de 39 municípios agrupados
em cinco sub-regiões, sendo 23 turísticos.

 De acordo com Frederico Marcondes Cesar, di-
retor regional do Secovi-SP, mais de 50% da ativida-
de econômica da região é industrial, o que é estimu-
lado pelo Parque Tecnológico e pela presença de
mão de obra jovem e qualificada.

 Segundo ele, São José dos Campos, maior mu-
nicípio da região, teve um crescimento no PIB de 13,6
bilhões para 24,1 bilhões entre 2000 e 2010. A cidade
é a 7ª mais populosa do Estado e 98% da população
vive em área urbana, que representa somente 32%
da área. “Esta diferença tende a levar a um cresci-
mento vertical, senão as novas famílias serão obriga-
das a morarem cada vez mais longe”, alertou.

 Com relação ao setor imobiliário, o município tem
hoje 12.227 imóveis em fase de lançamento ou em
construção, com destaque para as unidades de 2 e 3
dormitórios, com 5.653 e 3.717 unidades, respectiva-
mente.

A Regional do Secovi-SP (Sindicato da Habi-
tação) no Vale do Paraíba promoveu, no dia
30 de abril, um encontro entre o diretor de
Legislação do Inquilinato do Sindicato,
Jaques Bushatsky, e profissionais que
administram condomínios, para tratar de te-
mas atuais e polêmicos sobre as conven-
ções e os trâmites necessários para alterá-
las e adequá-las ao Código Civil atual.

Aproximadamente 100 pessoas estive-
ram presentes na palestra e puderam en-
tender que existem diversas normas técni-
cas, jurídicas e fiscais que envolvem as
convenções e que é preciso saber quan-

do é necessário alterá-las.
“Só é obrigatório fazer alterações de

convenções que contenham contrarieda-
de a previsões de ordem pública ou em
condomínios que tenham alterado sua
natureza, de residencial para comercial
por exemplo”, explicou Bushatsky.

O síndico Sergio Fascina, de São
José dos Campos, foi um dos participan-
tes. Para ele, esse tipo de informação é
fundamental para a boa atuação no con-
domínio. “Fui síndico do Residencial Pri-
mavera na Vila Adyanna por 10 anos e
em setembro deste ano retornei ao car-
go. Acho importantíssimo me atualizar e
me informar sobre possíveis alterações
na convenção do condomínio”, contou.

O evento aconteceu na unidade regi-
onal do Sindicato e deu início ao Ciclo de Pales-
tras para Síndicos de 2013.

Frederico Marcondes Cesar (Secovi), Sérgio Fascina (participante)
e Jaques Bushatsky (Palestrante)
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Plateia participante do evento em São José

Assessoria Prefeitura Pinda
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ACIU empossou nova diretoria em Ubatuba

O presidente eleito Márcio Gonçalves Maciel e o
presidente Ahmad Khalil Barakat

Posse ACIU, diretores:
Marino, Edio, Márcio,
Denis, Jean e Erisson

Tomou posse em abril, a nova diretoria da Asso-
ciação Comercial de Ubatuba- ACIU. A solenidade
ocorreu na Unitau e contou com a presença de vári-
as autoridades, convidados, associados, imprensa,
diretores e conselheiros da entidade, totalizando a
participação de cerca de 250 pessoas. Entre elas, o
prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato, o presi-
dente da Câmara Municipal de Ubatuba, Eraldo Carlos
(Xibiu), o delegado titular de Ubatuba, André
Costilhas, o presidente da OAB de Ubatuba, Thiago
Penha, o major da policia militar, Marcos Marcondes,
o comandante da Policia Militar de Ubatuba, capitão
Alexandre Guimarães, a comandante da Guarda
Municipal, Rita de Cássia, os presidentes das Asso-
ciações Comerciais de Caraguatatuba e São Sebas-
tião, Paulo Bijos e Eduardo Cimino, entre outros.

Este ano a ACIU não teve eleição, pois não hou-
ve chapa contrária à situação. Pela primeira vez na
história da ACIU, uma diretoria permaneceu por tanto

tempo. Foram oito anos à frente da entidade.
O ex-presidente da ACIU, Ahmad Khalil Barakat

em seu discurso, disse que, ele e sua diretoria, com-
pletaram o quarto mandato a frente da entidade com
a sensação de missão cumprida.  Ressaltou que
nestes últimos oito anos conseguiram inúmeras con-
quistas históricas e que preferiram não continuar na
administração por considerarem que estava na hora
de a direção da entidade “oxigenar”. “Podemos des-
tacar as aquisições da sede própria com suas no-
vas instalações e do Clube ACIU que recentemente
passou por reforma deixando suas instalações ain-
da mais agradáveis, a instalação do PAE- Posto
Sebrae de Atendimento ao Empreendedor, nosso
serviço de comunicação, que posso afirmar desco-

nhecer instituição no Litoral Norte e Vale do Paraíba
que tenha um trabalho de comunicação do nosso
porte e  o FORMA- Programa de Formação para
Emprego e Renda de Ubatuba que talvez seja um
dos maiores trabalhos de responsabilidade social
que a cidade já teve. Em pouco mais de um ano,
foram emitidos mais de 7 mil certificados”, disse
Barakat.

O presidente eleito, Márcio Gonçalves
Maciel,  disse que pretende dar continuidade às
ações já realizadas pela entidade. “Iremos apoiar e
criar ainda mais ações que fortaleçam o comércio
local. Nossos mandatos anteriores reestruturaram a
casa e modernizaram nossas instalações sem per-
der sua essência e tradição, focaremos na integração

e desenvolvimento, que
serão os eixos para este
novo mandato, aliados na
continuação da transpa-
rência nas ações, partici-
pação dos associados e
fortalecimento da ges-
tão”, concluiu o novo pre-
sidente. A Associação
Comercial de Ubatuba
teve a sua fundação em
04 de abril de 1972.
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Circo Tihany comemora 50 anos com apresentações em São José durante o mês de maio
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Flash da reunião Projeto Empreender realizado com a diretoria da ACIP

Presidente Dilma Roussef prestigia posse de Rogério Amato (FACESP-São Paulo)

Da esq. p/dir. as finalistas regionais Dulce Rodrigues (Guará), Aline Sebastiani
(Ubatuba), Emily Nascimento (São José), Juliana Miranda (Jacareí) e Jéssica Peccin

(Taubaté) - Miss São Paulo 2013
Diretora Gislene Cardoso à esq. divulga Pindamonhangaba na 15ª edição da

Adventure Sports Fair, em São Paulo.
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Núcleo de Educação Ambiental da Fibria recebe
escolas para vivências ecopedagógicas em Jacareí
O Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Fibria, em Jacareí, recebe frequentemente escolas interessadas em fazer atividades de Vivências Ecopedagógicas.
As atividades são realizadas nas dependências do NEA. Os participantes têm a oportunidade de conhecer os Espaços Educadores, como horta orgânica,
aquecedor solar, sistema de captação de água da chuva, entre outros, para tratar de temas como alimentação saudável e tecnologias sustentáveis.

O objetivo é proporcionar
vivências que contribuam para o pro-
cesso de aprendizagem desenvolvi-
do nas escolas. Após a inscrição da
escola é feita uma entrevista com os
professores responsáveis pelas tur-
mas a fim de planejar atividades que
incluem o conteúdo trabalhado em
sala de aula. Em 2012, foram atendi-
dos mais de 700 estudantes de es-
colas da rede municipal, estadual e
particulares.

Sobre o NEA
O Núcleo de Educação Ambiental

de Jacareí, em funcionamento desde
2004, foi criado com objetivo de apro-
ximar a comunidade da empresa. Por
meio de suas linhas de ações são
oferecidos serviços para a comunida-
de, práticas de sustentabilidade para
estudantes e professores da educação formal, a re-
alização do projeto Ecoagentes Mirins, desenvolvi-
mento de atividades com os colaboradores da em-
presa e a Rede de Aprendizagem e Ação Local
(REAAL). Sua missão épromover processos e práti-
cas coletivas para construção de valores

socioculturais, conhecimentos, habilidades e atitudes
voltadas para a conservação do meio ambiente. O
NEA está localizado a Avenida Projetada, 75, bairro
São Silvestre, em Jacareí.

 Sobre a Fibria
Líder mundial na produção de celulose de

eucalipto, a Fibria possui capacidade
produtiva de 5,25 milhões de tonela-
das anuais de celulose, com fábricas
localizadas em Três Lagoas (MS),
Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Eunápolis
(BA), onde mantém a Veracel em joint
venture com a Stora Enso. Em socie-
dade com a Cenibra, opera o único porto
brasileiro especializado em embarque
de celulose, Portocel (Aracruz, ES).

Com uma operação integralmente
baseada em plantios florestais
renováveis, a Fibria trabalha com uma
base florestal própria de 970 mil hec-
tares em áreas localizadas nos Esta-
dos de São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Mato Gros-
so do Sul e Bahia, dos quais 343 mil
são destinados à conservação
ambiental. A empresa mantém cerca

de 18.900 trabalhadores, entre empregados diretos
e indiretos, e está presente em 254 municípios de
sete Estados brasileiros. Em outubro de 2012, a Fibria
firmou aliança estratégia com a norte-americana Ensyn
para investir no segmento de combustíveis
renováveis a partir de biomassa.

Fibria investe em projetos educacionais e ambientais
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E-Max Telecom investe em tecnologia sustentável com lâmpadas LED
Localizada em São José dos Campos, a E-Max

Telecom já está oferecendo mais um produto ao
mercado: lâmpadas LED que possuem a mesma
quantidade de lumens com menor gasto energético,
com emissão de calor praticamente inexistente e
assim favorecendo a economia energética. Além
dessas vantagens uma lâmpada LED pode durar até
25 vezes mais do que uma lâmpada comum.

A parceria para disponibilização do novo serviço
foi firmada com o engenheiro Wagner Lapa e tem
como objetivo o desenvolvimento da gestão
otimizada dos recursos naturais. “Quando falamos de
uma cidade sustentável estamos nos referindo a uma
cidade consciente, que está sabendo utilizar os seus
recursos e que não está apenas extraindo da nature-
za. Com as lâmpadas LED essa economia energética

pode chegar a até 80%, contribuindo para uma cida-
de mais sustentável”, ressalta Lapa.

Pela parceria, fica sob gestão do engenheiro a
criação de projetos, especificações, equipamentos,

materiais e qualidade. A E-Max, por sua estrutura
completa já disponível para diversos tipos de servi-
ços de tecnologia da informação e comunicação, é
responsável pela instalação e prestação dos servi-
ços para clientes de todo o Brasil. As lâmpadas LED
estão disponíveis para prefeituras, empresas, esta-
belecimentos comerciais, condomínios e residênci-
as.

As lâmpadas LED são o futuro da iluminação por
possuir vantagens em relação às lâmpadas
incandescentes, como maior vida útil, menor consu-
mo de energia, serem menores, possuírem tempo
de chaveamento mais rápido e grande durabilidade
e confiabilidade.

Mais informações sobre o serviço podem ser
obtidas na E-Max Telecom pelo (12) 2134-1400.

Tecnologia de ponta é marca da E-Max Telecom
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Cursos do SENAI ligados a confecção realizam formatura em Pinda
Dando sequência às programações do SENAI

de Pindamonhangaba para o setor de Confec-
ções, acontece no próximo daí 16 de maio, a
realização de mais um desfile de moda, com
roupas confeccionadas pelos alunos durante
os cursos de Costureiro Eclético e Camiseiro
Industrial. O evento ocorrerá à partir das 19h na
quadra coberta do Instituto Salesianos, situado
à R. São João Bosco, 727 no bairro Santana.

A 3ª Mostra levará ao palco modelos iné-
ditos dos 6 polos dos cursos de costureiro
eclético e camiseiro sob medida, instalados
nos bairros Araretama, Beta, Laerte Assunção,
Pasin, Potim e no pólo SENAI.  Serão apre-
sentadas diversas confecções dos 200 alu-

nos matriculados e que estão terminando o curso.
O SENAI de Pinda convida a população para

SENAI Pinda  Abertura das aulas do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
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prestigiar mais este evento. Informações pode-
rão ser obtidas através do telefone (12) 3642-6207,

das 8h às 21h.
Formação Continuada - Atendendo às ne-

cessidades do mercado de trabalho e contri-
buindo para a formação de profissionais qua-
l i f icados, a escola SENAI de
Pindamonhangaba oferece atualmente diver-
sas vagas destinadas principalmente para as
indústrias da região.

Os cursos oferecidos são: Solda, Mecâni-
co de Usinagem Convencional, Auto CAD 2D,
Eletricista Industrial, Comandos elétricos, Me-
cânico de refr igeração e Operação de
empilhadeira.
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