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Justiça autoriza e cooperativa
assume massa falida da Nobrecel

Senai Pinda participou
de Fórum sobre
juventude e emprego

Fibria é escolhida
Empresa Cidadã

em Jacareí

Johnson São José
é destaque em

inovação em 2013

Taubaté Shopping
prossegue expansão

Em comemoração ao aniversário da cida-
de, o Taubaté Shopping inaugurou neste mês
a primeira etapa de sua 7ª expansão, firman-
do-se como o maior e mais completo centro
de compras de Taubaté. Com as novas insta-
lações o shopping investiu R$ 45 milhões e
anunciou as suas novas marcas como Colcci,
Fórum, Imaginarium, Democrata e Hope

Ao escolherem o Taubaté Shopping para
instalarem suas operações, os lojistas acredi-
tam no sucesso já comprovado do empreen-
dimento e esperam expandir os negócios jun-
to com o mais completo centro de compras
da cidade.

PÁGINA 08

Encontro com economista Luis Nassif
abordou crescimento econômico

Após uma série de
encontros e uma
incasável luta a
Cocepelco (Cooperati-
va de Trabalho em
Celulose e Papel
Coruputuba) conse-
guiu no início deste
mês a autorização da
Justiça para assumir a
falida Nobrecel, em
Pindamonhangaba.
Com o arrendamento
do parque fabril da
centenária indústria, a
Cocepelco restabele-
ce os trabalhos e aos
poucos está
reabsorvendo 250
trabalhadores em
seus postos de
trabalho, alem de
prever um futuro
melhor para 900
indiretos. PÁGINA 05

O jornalista e economista Luis
Nassif esteve no início deste mês
em a Pinda, onde realizou pales-
tra sobre o crescimento econô-
mico do país e do Vale do
Paraíba com o tema “História da
Economia Brasileira - Aspectos e
Prognósticos para os próximos 5
anos”. O evento foi idealizado
pela Redpar Empreendimentos
em conjunto com a Jeremias
Rodrigues Imóveis de Alto Pa-
drão e foi direcionado para exe-
cutivos, representantes da indús-
tria e do comércio, autoridades
políticas e imprensa. PÁGINA 03

União e luta dos cooperados
viabilizaram abertura da
cooperativa em Pinda

Desenvolvimento economico da região foi tema de encontro empresarial

Divulgação

Divulgação
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(*) Prof. Menegatti

Editorial Debates & Ideias

Barreiras que impedem
a resolução de conflitos...

O emprego em 2013
A notícia para fechar o ano não é muito positiva

na geração de empregos. A indústria de São Paulo
demitiu 12,5 mil funcionários em novembro, número
expressivo, em que pese a apuração de momento
de estabilidade. A informação foi anunciada neste mês
pela Federação e Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp  e Ciesp).

Com esses dados as entidades projetam uma
perda de ao menos 20 mil empregos para a indús-
tria paulista até o final de 2013. “Chegamos a ter pre-
visão de baixo de crescimento algo de 15 mil em-
pregos positivos hoje nossa previsão se alterou para
numero negativo e agora nesta divulgação se confir-
ma que teremos numero negativo em 2013 será da
ordem de 20 mil empregos sendo perdidos em
2013”, afirmou Paulo Francini, diretor do Departamento
de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da
Fiesp e do Ciesp.

Com esses dados podemos afirmar que os me-
ses de novembro e dezembro para a indústria são
típicos pela perda no emprego uma vez que as fá-
bricas que fornecem para o mercado de artigos de
natal já cumpriram as demandas, enquanto as em-
presas do setor sucroalcooleiro começam a devol-
ver trabalhadores contratados no início do período
de colheita nos campos.

Embora o emprego industrial em São Paulo re-
gistra queda nos últimos meses do ano, com recuo
de 0,4%, a atividade da indústria paulista deve apre-
sentar crescimento de 2,5% no fechamento deste
ano.

Nos primeiros onze meses do ano foi gerado pela
indústria paulista 24 mil empregos, com variação
positiva de 0,92% na leitura sem ajuste sazonal. Se-
gundo a FIESP informou as devoluções de trabalha-
dores por parte do setor de açúcar e álcool no final
do ano deve compor de maneira significativa a que-
da do fechamento do ano.

De 36 regiões analisadas, 26 apresentaram qua-
dro negativo, seis ficaram positivas e quatro regiões
encerraram o mês estáveis. Em nossa região o des-
taque positivo foi para Jacareí que subiu 0,37%, in-
fluenciado pelo setor Máquinas e Equipamentos
(1,07%) e Produtos de Metal Exceto Máquinas e
Equipamentos (0,94%).

Portanto, fechamos 2013 com certa estabilidae.
Já tivemos anos em situações bem pior. Mas tam-
bém temos condições de “fazer melhor”. Vamos tor-
cer por boas novas em 2014. Feliz Ano Novo a to-
dos nossos leitores e amigos.

Umas das maiores barreiras para re-
solver qualquer conflito é a bagagem
emocional que se acumula no caminho,
sentimentos como raiva, desconfiança,
ciúme, depressão e medo. Tais senti-
mentos podem frequentemente ser ex-
pressados abertamente, outras vezes,
sentimentos como esses ficam em “ba-
nho-maria” e conduzem a calúnias pe-
las costas, sabotagem e elaboram es-
quemas de vingança.

Nenhuma situação difícil pode ser
resolvida com sucesso enquanto as
emoções forem um obstáculo. Como
você pode trazer sentimentos inconscientes à tona,
a fim de poder trabalhar com eles?

Observe quando você tem reações
inexplicavelmente fortes e depois tente descobrir a
razão de você sentir da maneira que sente. Se você
aprender como fazer isso, terá uma habilidade com
a qual poderá contar sempre que precisar trabalhar
com sentimentos escondidos. Comece indo a um
lugar tranquilo e tente relaxar. Então, quando você
estiver completamente relaxado, faça algumas per-
guntas a si mesmo sobre a situação difícil e sua rea-

ção a ela:
· Existe alguma coisa nessa situa-

ção que me deixa desconfortável?
· Como eu realmente me sinto com

relação às outras pessoas envolvidas?
· Eu estou sentindo raiva? Ressen-

timento? Medo?
· Qual a intensidade de meus sen-

timentos?
· Qual a importância deles para

mim?
Não tente responder a essas ques-

tões usando a lógica; apenas deixe as
respostas virem para você em seu esta-

do relaxado. Talvez as respostas venham como ima-
gens vistas pelos olhos de sua mente, como uma pro-
jeção. Ou quem sabe como mensagens ditas por uma
voz interior. Use um caderno para anotar o que você
está vendo ou ouvindo, ao mesmo tempo em que a
experiência está ocorrendo ou fale em um gravador.

O ponto principal é tentar extrair de sua consciên-
cia uma imagem clara do que você está sentindo e
por quê; desse modo, você poderá usar esse co-
nhecimento para decidir como controlar e melhor li-
dar com esses sentimentos.

Divulgação

(*) Prof. Menegatti é considerado um dos maiores conferencistas no desenvolvimento do potencial
humano e um expert em desempenho de alto nível. Palestrante em Vendas, Motivação e

Liderança. É autor de vários livros e DVD´s, entre eles estão o livro “Talento - É fazer coisas comuns
de forma extraordinária”, CD “O Líder Influenciador” e o DVD “Campeão de Vendas”.

Contatos: www.menegatti.srv.br -menegatti@menegatti.srv.br

Senai Pinda participou do II Fórum
“Jovem e o Mundo do Trabalho”

Realizado pela Diretoria de Ensino Região de
Pindamonhangaba, no último dia 29, no auditório da
Escola Técnica João Gomes de Araújo, o II Fórum –
Jovem e o Mundo do Trabalho, con-
tou com apoio e participação do
Centro de Formação SENAI
Pindamonhangaba.

Na ocasião, foram discutidos em
conjunto com os Conselhos Muni-
cipais, as diversas diretrizes a se-
rem adotadas, pela sociedade civil
visando a profissionalização dos
jovens da região e sua inserção no
mercado de trabalho.

Entre os diversos temas relevan-
tes discutidos, o que mais chamou
a atenção foi “Ações Inclusivas” pro-
movidas pela Diretoria de Ensino
de Pindamonhangaba, junto aos jo-
vens Portadores de Deficiência e
particularmente a Deficiência Auditi-
va – Surdos.

A iniciativa da Diretoria de Ensino de
Pindamonhangaba entra em sintonia com as diretri-
zes do Senai, que desenvolve um forte trabalho nes-
se sentido, possuindo em seu quadro de alunos,
vários deficientes auditivos fazendo cursos
profissionalizantes.

É interessante ressaltar, que as indústrias da re-
gião, necessitam para efeito do cumprimento das

cotas impostas pela Lei 8213/91, a contratação de
um certo número de deficientes, de acordo com o
número de funcionários, entretanto há necessidade

de que esses deficientes estejam
profissionalizados.

O Senai de Pindamonhangaba
vem desenvolvendo um forte tra-
balho para atender essa deman-
da. O Prof. Sidney Constante, res-
ponsável pelo Projeto “Inclusão”
do Senai de Pindamonhangaba
afirmou que a Diretoria de Ensino
de Pindamonhangaba está de pa-
rabéns pela ousadia de enfrentar
esse desafio e fazer acontecer as
mudanças esperadas pela socie-
dade e particularmente pelos de-
ficientes.

“É um trabalho grandioso, e
digno do mais alto respeito, uma vez
que está proporcionando oportuni-

dades a uma parcela da sociedade que a pouco
tempo atrás, estava esquecida. Nós do Senai de
Pindamonhangaba nos solidarizamos com essas ini-
ciativas e fazemos questão de participar ativamente,
visto que a escola pública é uma notável incubadora
de grandes talentos. E é  com conhecimentos de
causa que fazer essa afirmação, uma vez   que
temos inúmeros exemplos  dentro das salas do
Senai de Pindamonhangaba”, afirmou Constante.

Professor Sidney e
Diretoria de Ensino local

Divulgação
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São José é destaque
em loteamentos

 Dentre as três cidades do Interior Paulista que
mais lançaram loteamentos nos últimos 12 anos, São
José dos Campos se destaca pela variedade de
metragens e preços oferecidos aos interessados.
Nos últimos 12 anos foram lançados 25.305 lotes na
cidade segundo pesquisa realizada em 2011 pelo
Secovi – SP a partir de dados disponibilizados pelo
Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Proje-
tos Habitacionais do Estado de São Paulo).

Violência Doméstica e Familiar
São José dos Campos recebeu a instalação da

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher. O órgão possui competência cível e criminal e
é responsável por processar, julgar e executar as
causas decorrentes da prática de violência domésti-
ca e familiar contra a mulher. A presidente do Conse-
lho da Mulher Empreendedora, Janaina Dias, ressaltou
a importância da criação da Vara e o papel das institui-
ções nessa conquista. “A instalação da Vara em São
José dos Campos tem uma importância social muito
grande, a cidade ganha muito com isso. O combate à
violência não só reflete no presente como também pre-
serva o futuro de muitas crianças que sofrem com isso”.

Zito é Cidadão Taubateano

“O melhor do mundo é nosso”, conclamou o ve-
reador Luiz Henrique de Abreu “Neneca” (PDT) ao
entregar o título de cidadania taubateana ao ex-joga-
dor Zito, nascido José Ely de Miranda, em solenida-
de realizada pela Câmara de Taubaté dia 28 de no-
vembro. Diante dos vereadores Luizinho da Farmá-
cia (PR), Paulo Miranda (PP) e Vera Saba (PT), além
do presidente do Esporte Clube Taubaté, Daniel
Ambrogi, e do secretário de Governo, Eduardo
Cursino, Zito foi recepcionado na homenagem por
muitos de seus amigos e familiares. Nascido em
Roseiro, Zito jogou no Taubaté e de lá foi pra San-
tos, conquistando o mundo, ajudando o Santos FC a
se transformar no maior time do mundo, com nove
títulos paulistas, cinco torneios Rio-São Paulo, cinco
Campeonatos Brasileiros, duas Taças Libertadores
da América e dois Mundiais Interclubes.

Juizado Especial Federal em Taubaté
Taubaté ganhará neste mês uma unidade do

Juizado Especial Federal. O vereador Alexandre
Villela (PMDB) comemorou a conquista, que contou
ainda com o apoio do deputado federal Arnaldo Fa-
ria de Sá. “Havia uma negociação para que esse
Juizado fosse implantado somente em meados de
janeiro e fevereiro. Entretanto, quando estávamos em
São Paulo tratando de outros assuntos, nós acerta-
mos juntamente com a Procuradoria Geral da Repú-
blica a instalação do Juizado Especial Federal no
dia 16 de dezembro”, explicou. O Juizado está
sediado na rua Francisco Eugênio de Toledo, no
centro. A cerimônia de inauguração será fechada.

Tendências Econômicas

Encontro com economista Luis Nassif
abordou crescimento econômico

O jornal is ta e econo-
mista Luis Nassif esteve
no início deste mês em a
Pindamonhangaba, onde
realizou palestra sobre o
c resc imento  econômico
do  pa ís  e  do  Va le  do
Paraíba com o tema “His-
tória da Economia Brasileira
- Aspectos e Prognósticos
para os próximos 5 anos”.

O economista apresen-
tou um panorama sobre o
desenvolvimento de cida-
des que crescem acima da
média brasileira e as principais tendências que
permitiram ao público analisar o cenário eco-
nômico da região e do Brasil.

O evento foi idealizado pela REDPAR EM-
PREENDIMENTOS em con jun to  com a
JEREMIAS RODRIGUES Imóveis de Alto Padrão
e foi direcionado para executivos, representan-
tes da indústria e do comércio, autoridades po-
líticas e imprensa.

Luis Nassif foi
colunista e mem-
bro do conselho
editorial do jornal
Folha de S. Pau-
lo ,  esc revendo
por mui tos anos
sobre  economia
neste jornal. Atuou
como comentaris-
ta econômico da
Rede Bandeiran-
tes de Televisão e
da TV Cultura de
São Paulo. Tam-
bém trabalhou no
rád io ,  como um
dos apresentado-
res do Jornal Gen-
te, na Rádio Ban-
deirantes de São
Paulo, ao lado de

José Paulo de Andrade e
de Salomão Ésper. Atual-
mente, Luís Nassif é Dire-
tor Presidente da Agência
Dinheiro Vivo e apresenta-
dor âncora da TV Brasil.

“O eixo Rio – São Pau-
lo está saturado e é impor-
tante que empresas explo-
rem mais as cidades do
interior com potencial de
cresc imento  e  fon te  de
renda”, afirmou Nassif.

Cerca de 300 pessoas
participaram do encontro,

entre elas o Prefei to de Pinda, Vi to Ardi to
Lerário, o secretario do Desenvolvimento Eco-
nômico ,  Bened i to  Rubens  Fernandes  de
Almeida,  o diretor da Novelis de Pinda, Mar-
celo Almeida e o vice-presidente da Atlantica
Hotels, Rafael Guaspari, além de representan-
tes da indústria, do comércio e do setor imobi-
liário.

Luis Nassif, jornalista e economista

Divulgação

Divulgação

Vito Ardito Lerário (prefeito de Pinda), Jeremias Rodrigues (sócio-diretor da JEREMIAS
RODRIGUES Imóveis de Alto Padrão), Luis Nassif, Marcelo Almeida (diretor da Novelis de
Pinda), Benedito Rubens Fernandes de Almeida (secretário do Desenvolvimento Econômico

de Pinda) e Raphael Scamilla (sócio-diretor da REDPAR Empreendimentos).
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Produtividade e Tecnologia 

Cluster de Máquinas e Equipamentos discute
inovação tecnológica 

Divulgação

Sustentabilidade

Fibria recebe Selo Empresa Cidadã em Jacareí

O diretor regional da ABIMAQ Vale, Carlos Lineu falou sobre as ações realizadas
este ano e os planos para 2014 na Partilha do Conhecimento

 Os empresários da indústria de máquinas e equi-
pamentos de São José dos Campos participaram
neste mês da segunda reunião para estruturação do
‘cluster’ ou APL – Arranjo Produtivo Local do setor. A
iniciativa foi da Associação Brasileira de Máquinas e
Equipamentos – ABIMAQ e do Centro de Inovação
para a Competitividade e Inovação do Cone Leste
Paulista – CECOMPI e aconteceu no Parque
Tecnológico.

O encontro foi marcado por discursos sobre a
importância da inovação tecnológica e os recursos
disponíveis para que as empresas invistam em no-
vos produtos. “Nos nossos encontros mensais da
partilha do conhecimento percebemos que muitas
empresas tinham dificuldade em ter acesso a linhas
de pesquisa e financiamento e por isso nos aproxi-
mamos do CECOMPI e da Prefeitura de São José
dos Campos com objetivo de replicar o sucesso do
APL Aeroespacial para Máquinas e Equipamentos”,
explicou o diretor regional da ABIMAQ Vale, Carlos Lineu.

A secretária executiva do Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico do setor – IPDMAQ,
Anita Dedding, falou sobre as frentes de trabalho da
instituição e do leque de oportunidades que as em-
presas podem aproveitar se identificarem a necessi-
dade de organizar projetos. “Essa região do Vale do
Paraíba é formada por empresas intensivas em
tecnologia e com certeza pode se tornar referência para
outras empresas de bens de capital”, destacou.

São José já conta com APLs nas áreas de
Tecnologia da Informação e Comunicação, além do

Aeroespacial e de Defesa. Para fomentar ainda mais
o setor, a ABIMAQ articulou a assinatura de um pro-
tocolo de intenções entre as instituições interessa-
das para garantir o início dos trabalhos. Durante a
segunda reunião, o coordenador do APL de Máqui-
nas e Equipamentos, Marcelo Nunes, do CECOMPI,
apresentou o conceito que define o arranjo produti-
vo local como uma política pública, amparada por
documentos oficiais nas esferas nacional, estadual
e municipal. “APL é reconhecidamente uma forma
de fazer com que várias empresas de um mesmo

setor sejam alavancadas de forma mais rápida”,
enfatizou. Nunes destacou ainda que nesses grupos
as empresas podem ter amplo acesso ao governo,
apoio financeiro e econômico, desfrutar de um am-
biente de relacionamento com ações planejadas,
melhoria da maturidade empresarial, desenvolvimento
do perfil empreendedor e alcançar reconhecimento.

Participaram da reunião as empresas associadas:
Tecservice, Stabra, Engemassa, Hollbras Filtros,
Liehberr, Alpina e Baumer, além de empresas par-
ceiras.

A Fibria foi con-
templada neste
mês com o Selo
Empresa Cidadã,
concedido pela
Câmara Municipal
de Jacareí às em-
presas que se pre-
ocupam em desen-
volver ações de
responsabilidade
social.

Segundo o ge-
rente geral da
Fibria, Paulo Gaia,
o Selo é uma forma
de valorizar o com-
prometimento com
a comunidade lo-
cal, um dos pilares do trabalho desenvolvido pela
fábrica “É o reconhecimento da contribuição que a
empresa presta ao crescimento da cidade e à soci-
edade de Jacareí por meio de suas ações
socioambientais”.

Em 2013, cada empresa premiada indicou
um empregado como “Trabalhador Cidadão”. Na
Fibria o nome do líder técnico de pesquisa, Adriano
Silva Martins, surgiu quase com unanimidade.

Com mais de 20 anos de atuação em diversos
projetos sociais na comunidade de São Silvestre,
Adriano ficou surpreso com a indicação. “É muito legal

ver que a empresa reconhece o ser humano que
existe além do empregado e reconhece as ações
que temos fora do dia a dia do trabalho. Mesmo por-
que a gente não consegue dissociar esses dois la-
dos e o trabalho social acaba refletindo no desem-
penho profissional e vice-versa”, disse.

O Selo Empresa Cidadã foi criado em 2001 com
o objetivo de valorizar as empresas que desenvol-
vem ações voltadas para a responsabilidade social,
aumentando a identidade delas com os munícipes.

SOBRE A FIBRIA
Líder mundial na produção de celulose de

eucalipto, a Fibria
possui capacidade
produtiva de 5,3
milhões de tonela-
das anuais de celu-
lose, com fábricas
localizadas em
Três Lagoas (MS),
Aracruz (ES),
Jacareí (SP) e
Eunápolis (BA),
esta última onde
mantém a Veracel
em joint venture
com a Stora Enso.
Em sociedade
com a Cenibra,
opera o único por-
to brasileiro espe-

cializado 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 967 mil
hectares em áreas localizadas nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Mato Grosso do Sul e Bahia, dos quais 341 mil
são destinados à conservação ambiental. A Fibria
mantém 17.785 trabalhadores, entre empregados
próprios e terceiros permanentes, incluindo
Portocel, e está presente em 255 municípios de
sete Estados brasileiros.

Divulgação

Fachada da empresa localizada em Jacarei



Após 132 dias, trabalhadores voltam à indústria

Fernanda Ribeiro
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Emprego e Renda

Justiça autoriza cooperativa a assumir
massa falida da Nobrecel

A Cocepelco (Cooperativa de Trabalho em
Celulose e Papel Coruputuba) conseguiu no iní-
cio deste mês a autorização da Justiça para
assumi r  a  fa l ida  Nobrece l ,  em
Pindamonhangaba. Com o arrendamento do
parque  fabr i l  da  cen tenár ia  indús t r ia ,  a
Cocepelco restabelece os trabalhos e aos pou-
cos, está reabsorvendo 250 pessoas com tra-
balho direto e 900 indiretos. “Começamos com
as pessoas dos setores de administração e de
manutenção. Conforme acertarmos todo o par-
que fabril, convocaremos os demais coopera-
dos” ,  expl icou o presidente da Cocepelco,
Paulo Toledo.

De acordo com ele,
há previsão para produ-
z i r  pape l  a inda  nes te
mês. “Isso faz parte das
nossas metas e também
é fundamenta l  para  o
mercado, que carece do
produto nos segmentos
de papel higiênico, guar-
danapo e papel toalha”,
enumerou.

To ledo  des tacou  a
luta dos trabalhadores
para o restabelecimento

do emprego. “Foram 132 dias de paralisação e

nós fizemos tudo que era possível para assu-
mir a indústria. Buscamos o BNDES e dezenas
de parceiros, montamos um projeto e apresen-
tamos à Justiça, onde conseguimos provar que so-
mos capazes de administrar a fábrica e devolver o
trabalho aos chefes de família”, concluiu.

O presidente destacou as parcerias que fo-
ram consolidadas durante o processo. “Tive-
mos o apoio de várias instituições, como a Pre-
feitura, a Câmara, a Unisol,  a Fetrabrás, o
BNDES, os governos Federal, Estadual, e tam-
bém do Ministro do Trabalho, Desembargador
do Trabalho, dos parceiros comerciais, outras
cooperativas, além de toda a sociedade de
Pindamonhangaba e região”.

ACI cria projeto “Descobrindo Talentos”
Agora a Associação Comercial e Industrial de São

José dos Campos oferece aos associados o pro-
jeto Descobrindo Talentos, que visa ajudar os em-
presários a encontrarem mão de obra qualificada e
possíveis talentos para suas empresas.

O projeto consistirá em um banco de dados
online, onde os associados poderão inserir por 10
dias as vagas disponíveis em sua empresa. Dessa
maneira os talentos interessados em candidatarem-

se às vagas poderão entrar em contato diretamente
com os empregadores. O Descobrindo Talentos tam-
bém funcionará em parceria com o PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador), disponibilizando as
vagas disponíveis no ponto.

Para inserir uma vaga é necessário ser associa-
do da ACI, entrar no site (www.acisjc.com.br) com
login e senha e inserir os requisitos das vagas e
informações de contato.
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Johnson São José é destaque em inovação em 2013
Sempre direcionada pela excelência, a

Johnson & Johnson ampliou, ao longo de todo o
ano de 2013, seu laboratório de desenvolvimen-
to: Planta Piloto. A readequação aumentou em 52%
a área de infraestrutura da planta para comportar
os novos equipamentos de última tecnologia e os
mais de 20 novos procedimentos internos
implementados. Além disso, foi necessário aumen-
tar em 25% o time que oferece suporte a estes
centros de excelência.

A Planta Piloto existe há mais de 30 anos e,
inicialmente, tinha como principal papel desenvol-
ver equipamentos e realizar pequenos testes, bem
como validar processos de engenharia. Com a
entrada de novas categorias e a introdução de
novos produtos, houve a necessidade de um
remodelamento da estrutura. Diante disso, em
2010, a Planta passou a ser parte integrante do
Centro de Pesquisa e Tecnologia (CPT).

Com a evolução do mercado e constante en-
trega de produtos inovadores, o centro de pes-
quisa da J&J Consumer América Latina, ganhou
dois Centros de Excelência em desenvolvimento
de produtos globais: um de Absorventes Higiêni-
cos Externos e outro de Protetor Solar. Por isso,
em meados de 2012, a empresa decidiu investir
fortemente para que a na Planta Piloto estivesse
preparada para absorver estes novos desafios.

Ao longo dos últimos 12 meses, passou por
uma grande reforma, com grandes mudanças na
infraestrutura e construção de uma nova área de
1000m2 destinada exclusivamente para o desen-
volvimento de Absorventes Higiênicos, desde
a preparação de matérias primas até a produção

de protótipos.
Além disso, a área destinada a produtos for-

mulados como, por exemplo, produtos da marca
Listerine, Roc e Johnson’s Baby, também ganhou
melhorias significativas. Criou-se um espaço para
pesagem, envase e um laboratório de manipula-
ção de produtos. Equipamentos de alta tecnologia
também foram adquiridos e a equipe de trabalho
ganhou novos membros.

“É importante ressaltar que todos os ambien-
tes atendem aos requisitos de Boas Práticas de
Fabricação, e estão em conformidade com
exigencias regulatórias locais e globais” explica
Ednaldo Bueno, Supervisor da área, que junto com

uma grande equipe trabalhou para que esta refor-
ma estivesse concretizada no menor tempo pos-
sível.

 SOBRE A JOHNSON & JOHNSON
 O complexo industrial da J&J em São José

dos Campos é o maior e mais diversificado da
organização em todo o mundo. Foi inaugurado em
1954 e possui 1 milhão de m2, dos quais 620 mil
m2  são de área verde. Abriga 15 fábricas, um cen-
tro de pesquisa e emprega cerca de 3.340 funcio-
nários diretos. Os produtos fabricados no Campus
são exportados para 31 países da América Latina,
América do Norte, Europa, Oriente Médio, África,
Ásia e Oceania.

São José recebe placas eletrônicas para agilizar trânsito
Desde o dia 6 de dezembro estão em funciona-

mento três placas de orientação eletrônica que in-
formam o tempo estimado de deslocamento para
algumas regiões da cidade com objetivo de agilizar
o trânsito de São José dos Campos. Com elas, os
motoristas ficam cientes do tempo médio estimado
a ser gasto para ir a determinado ponto por duas
diferentes rotas e podem escolher a que está com
menor tempo previsto.

Essa sinalização dinâmica é inovadora no Bra-
sil, sendo São José dos Campos a primeira cida-
de a contar com o serviço. As três placas inteligen-
tes foram instaladas pela empresa carioca Trafeg
atuante no mercado há mais  de 40 anos .

Inicialmente, os equipamentos estão insta-
lados  em t rês  aven idas  (Av.  Juce l ino

Kubitschek, Av. Florestan Fernandes, o Anel
Viário, e Av. Cassiano Ricardo).

A iniciativa ainda está em período de teste,
sem custo para a Prefeitura Municipal. Com a
aprovação do sistema, outras placas poderão
ser instalados em diferentes pontos da cida-
de. Segundo Roberto Esquinazi, diretor da
Trafeg, “São José dos Campos foi escolhida
 por estar localizada no eixo São Paulo – Rio
de Janeiro e ser referência em inovações
tecnológicas”.

A solução é fruto  da parceria entre a Trafeg
e a Maplink que fornece informações do trân-
sito em tempo real. No caso de horários de pico
ou algum acidente em uma das vias, os equipa-
mentos são atualizados automaticamente.
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Autoridades de Taubaté entregaram nova expansão do Taubaté Shopping Center
Representantes da indústria e comércio de Lorena
durante inauguração da fábrica de ônibus Comil

Prefeito Junior Ortiz e esposa prestigiaram evento do Taubaté Shopping Center

Governador
Geraldo
Alckmin

esteve este
mês em
Lorena

prestigiando
inauguração

da Comil

Lideranças empresariais da região prestigiaram entrega
de nova expansão do Taubaté Shopping Center

Flash do
lançamento
de nova
etapa do
condomínio
Serra da
Bocaina

Casal Gislene e Maradona (gráfica Center Print)
só alegria nas festas e badalações de dezembro

Professor Torino, diretor do Senai Pinda, comandou mais uma
formatura dos alunos Turma 2013

Registro de momento do encontro que debateu desenvolvimento economico da região
Advogado Daniel Machado, Ricardo Garcia e Mauro (Geralis Seguros)
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Expansão Comercial

Taubaté Shopping presenteia clientes
com inauguração da 7ª expansão

Em comemo-
ração ao aniversá-
rio da cidade, o
Taubaté Shopping
inaugurou neste
mês a primeira eta-
pa de sua 7ª ex-
pansão, firmando-
se como o maior
e mais completo
centro de com-
pras de Taubaté.
Grandes marcas
como Colcci,
Fórum, Imaginarium, Democrata e Hope chegam ao
shopping e fazem parte do novo mix. As novas ins-
talações do shopping tiveram investimentos de cer-
ca de R$ 45 milhões.

Ao escolherem o Taubaté Shopping para instala-
rem suas operações, os lojistas acreditam no su-
cesso já comprovado do empreendimento e espe-
ram expandir os negócios junto com o mais comple-
to centro de compras da cidade, é o que explica o
proprietário da Livraria Leitura, Marcus Cardoso de
Carvalho, uma das megalojas mais esperadas.  “É
uma grande oportunidade poder participar do cres-
cimento de um shopping com mais de 20 anos de
atuação e já consolidado. Não tenho dúvidas que foi
a escolha mais acertada. A expectativa é grande e

estamos preparados para que as vendas superem
nossa previsão, principalmente por conta do Natal”.

Haverá ainda um novo piso, que deve privilegiar
o segmento de entretenimento, onde estarão
localizadas cinco novas salas da Moviecom X, pre-
vistas para serem inauguradas na 2ª etapa, em abril
de 2014, equipadas com telas gigantes, que vão
do chão até o teto, além de altíssima resolução
de imagem e qualidade de som. Também está
confirmada a chegada da loja de brinquedos Ri
Happy, com 450 m² de área, bem como outras três
megalojas, para uma próxima fase da expansão.

Com aproximadamente 47.000 m² de área
construída e 32.000 m² de área bruta locável, todo

esse movimento
deve gerar mais
de 250 empre-
gos diretos já
nesta pr imeira
etapa. Segundo
a gerente geral
do shopping,
Ana Cristina Ri-
beiro, de janeiro
a dezembro de
2012, o
shopping regis-
trou um aumento

de 12,51% em vendas em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior e o número médio de visi-
tantes ultrapassou 1,2 milhão de consumidores
por mês. “O motivo da expansão foi o cresci-
mento extraordinário que registramos e a per-
cepção de que, por estarmos localizados no
coração da cidade, o Taubaté Shopping é lo-
cal de compras, lazer e entretenimento da po-
pulação”, acrescenta.

Lojas confirmadas na expansão até o
Natal: Barred´s, Blue World, Chiquinho Sorvetes,
Colcci, Deluxe Boutique, Democrata, DLT, Fórum,
Frederika, Hope, Imaginarium, Let´s Wok, Livraria
Leitura, Shoes Shop, Sóbrancelhas, Tennis Bar,
Café Donut´s e Yes Cosmetics.

Divulgação


