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Nível de emprego na
construção começa a cair
em São José dos Campos

Outback Steakhouse
premiará cliente com viagem
para o Rally dos Sertões 2015

Metalúrgicos da
General Motors de São José 

aprovam antecipação da PLR
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Lei que institui o Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí é sancionada

O Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí 
já conta com uma 
previsão de aportes 
que chegam a US$ 700 
milhões e a expectativa 
de geração de 5.000 
postos de trabalho

A prefeitura de 
Jacareí sancionou 
a lei que institui o 
Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí, 
a ser implementado na 
região do Rio Abaixo. 
De acordo com a 
prefeitura, o objetivo da 
Lei é o de atrair novos 
empreendimentos 
- principalmente 
potenciais fornecedores 
da montadora Chery, 
já instalada e em 
operação.

PÁGINA 08

VW do Brasil é uma das atrações 
no inverno em Campos do Jordão

Divulgação

A partir do próximo dia 3 de 
julho até o dia 2 de agosto, a 
Volkswagen do Brasil estará 
presente no Shopping Market 
Plaza, em Campos do Jordão (SP) 
para apresentar aos visitantes o 
Golf Variant (foto), mais recente 
lançamento da marca, o Novo 
Jetta e o Fox Rock in Rio.

PÁGINA 02

Comgás firma
parceria para
promover gás

natural em 
pizzarias da região
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Golf Variant, Jetta e Fox Rock in Rio
serão atrações da VW do Brasil na
temporada de inverno em Campos

· Espaço Volkswagen, no Shopping Market Plaza, 
terá a exposição dos mais novos lançamentos da 
marca no País.

· Visitantes também 
terão a oportunidade de 
participar de test drive por 
um roteiro que envolve 
pontos turísticos da cidade 
serrana.

A partir do próximo dia 
3 de julho até o dia 2 de 
agosto, a Volkswagen do 
Brasil estará presente no 
Shopping Market Plaza, 
em Campos do Jordão 
(SP) para apresentar aos visitantes o Golf Variant, 
mais recente lançamento da marca, o Novo Jetta e o 
Fox Rock in Rio.

Durante a temporada de inverno, no Espaço 
Volkswagen e no test drive os visitantes terão toda a 
assessoria dos representantes da marca para conhecer 
os recursos tecnológicos dos veículos; a ação de test 
drive será acompanhada por profissionais dentro de 
um roteiro que envolve os principais pontos turísticos 
da cidade, localizada na Serra da Mantiqueira.

No “Espaço Rosa dos Ventos”, na entrada do 
shopping, a Volkswagen deixará em exposição o Golf 

Variant, que estabelece 
n o v o s  n í v e i s  d e 
tecnologia, sofisticação, 
esportividade, conforto e 
segurança no mercado 
brasi le i ro.  O modelo 
conta com as versões 
Comfortline e Highline e 
é equipado com o motor 
1 .4 l  TSI  B lueMot ion 
Technology, com potência 
de 140 cv na faixa de 
4.500 rpm a 6.000 rpm.

Exposição e test-drive 
em Campos do Jordão 2015

Shopping Market Plaza
Rua: Avenida Macedo Soares, 499 - Vila Capivari
Horários durante a temporada de inverno (3/7 a 2/8)
De segunda à quinta-feira: das 12h às 21h30
Às sextas e sábados: das 12h às 22h30
Véspera de feriado de 9 de julho: das 12h às 22h30
Domingos: das 12h às 18h30

Refresco
A Federação e do Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp) divulgaram 
neste iníc io de mês que o desempenho da 
indústria paulista cresceu 1,2% em maio na 
comparação com abri l ,  segundo dados com 
a jus te  sazona l .  O sa ldo  é  pos i t i vo  mas o 
resultado de maio não muda a perspectiva das 
entidades de baixo dinamismo da indústria neste 
ano.

O diretor do Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp e do 
Ciesp, Paulo Francini, comentou em matéria 
divulgada na mídia que a cifra positiva em maio 
se deve a um comportamento significativamente 
negativo em abril.

“Comparamos maio com um outro mês que foi 
muito fraco. Mas se compararmos com o mesmo 
mês em outros anos, vemos que o crescimento 
de maio é muito modesto, porque este costuma 
ser um bom mês”, diz Francini.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, 
a atividade industrial apresenta uma queda de 
7,7%. A variação do mês de maio versus abril 
é uma das mais baixas da série histórica da 
pesquisa, iniciada em 2001. Mesmo em 2009, 
ano da crise, o desempenho industrial registrou 
um avanço mensal superior ao resultado de 
2015, na série sem ajuste sazonal.

“Não podemos interpretar a pequena alta 
como, talvez, um processo inicial de recuperação, 
ou que o pior já passou. Não. Seria ledo engano. 
Nossa perspectiva para o ano mantém-se muito 
ruim, com o aprofundamento da crise no segundo 
semestre”, afirma Francini.

As  ent idades não es tão nada o t imis tas 
e já projetam uma queda de ao menos 5% 
para a atividade industrial paulista em 2015 
e  n ã o  v i s l u m b r a m  r e c u p e r a ç ã o  d o  s e t o r 
manufatureiro, uma vez que a demanda interna 
está desaquecida.

De janeiro a maio deste ano a indústr ia 
paulista registrou uma piora de 3,6% em seu 
desempenho. E no acumulado de 12 meses as 
perdas chegam a 4,8%, números da leitura sem 
ajuste sazonal.

Lucas Lacaz Ruiz

São José dos Campos ganha
sua primeira casa de brincadeiras

Foi inaugurada no dia 27 de junho a primeira casa 
de brincadeiras de São José dos Campos, o Nosso 
Quintal. O espaço, que está localizado no Jardim das 
Indústrias, oferece opção para as crianças brincarem 
com simplicidade e traz área ao ar livre e brincadeiras 
à moda antiga.

Entre os ambientes prontos para receber a 
criançada, incluindo Colônia de Férias para este mês 
de julho, estão o próprio quintal, ateliê de artes, horta, 
balcão de marcenaria infantil, grama e pequenas 
árvores, tanque de areia, playground, carrinhos e 
triciclos, casinha, azulejos para pinturas, cozinha 
equipada para oferecer lanches e refeições, além 
de atividades de culinária, espaço com fantasias e 
acessórios para princesas e heróis, espaço “Era Uma 
Vez” para contação de histórias e teatro de fantoches, 
além de uma área de descanso com puffs, colchonetes 
e livros de histórias. Também há um espaço destinado 
aos bebês que podem brincar com segurança e 
acompanhados dos pais.

O Nosso Quintal já está em funcionamento e 

recebe crianças de 2 a 6 anos, crianças maiores que 
quiserem acompanhar os irmãos e pequenos de 0 a 
2 anos acompanhados dos responsáveis.

Para aproveitar a estrutura do Nosso Quintal é 
possível deixar as crianças em formatos que são por 
hora, por dia, por semana ou mesmo um pacote para 
ser compartilhado com irmãos.

O Nosso Quintal funciona de segunda a quinta-
feira das 8h às 19h e sexta e sábado das 10h às 22h.

Colônia de férias
Para o mês de julho a programação está repleta 

de atividades como aulas de culinária, arte com 
tintas e com sucatas, oficina sensorial, confecção 
de instrumentos musicais, contação de histórias 
e muito mais. Para a Colônia de Férias do Nosso 
Quintal os pacotes são para períodos de quatro 
ou oito horas. Mais informações pelos endereços 
www.nossoquintalsjc.com.br e www.facebook.com/
nossoquintalsjc

Mais informações: (12) 3028-7404 e (12) 3028-
7405

Divulgação
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Nível de emprego 
na construção
começa a cair
em São José

São José dos Campos - Em maio de 2015, o nível 
de emprego na construção em São José dos Campos 
teve queda de 1,73% na comparação com abril, com 
o fechamento de 252 postos de trabalho, segundo 
pesquisa elaborada pelo SindusCon-SP (Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo) em parceria com a FGV (Fundação Getulio 
Vargas). Com isso, ao final de maio o número de 
trabalhadores do setor no município era de 14.346. 
Comparado a maio de 2014, o indicador foi negativo 
em 9,54% - com redução de 1.513 postos. No 
acumulado do ano contra o mesmo período de 2014 
a retração foi de 8,25%, menos 1.314 empregos. 

Taubaté - a contratação de 48 trabalhadores 
elevou o índice em 0,84%, o resultado está 2,60% 
acima do registrado no mesmo mês em 2014, 
equivalente a 146 empregos. No acumulado do 
ano, contra o mesmo período de 2014, o indicador 
apresenta queda de 5,04%, negativo em 293 
empregos. No fim de maio, Taubaté contava com 
5.768 trabalhadores empregados no setor.

Jacareí - a variação entre abril e maio foi 
positiva em 0,45%, com acréscimo de 10 postos. Se 
comparado com o mesmo mês de 2014, o indicador 
é positivo em 8,79%, 182 empregos. No acumulado 
do ano contra o mesmo período de 2014 a pesquisa 
apresenta saldo de 8,90%, positivo em 183 postos. 
Em maio, Jacareí contava com 2.252 trabalhadores 
no setor.

Guaratinguetá - a variação no período foi 
negativa em 0,18%, com perda de 4 postos. 
Comparado a maio de 2014, o indicador ficou positivo 
em 11 vagas, uma variação de 0,49%. No acumulado 
do ano contra o mesmo período de 2014, há saldo 
positivo de 2,50% (56 empregos). Em maio, Guará 
contava com 2.277 trabalhadores empregados na 
construção civil.

Pindamonhangaba - registrou queda de 3,23%, 
com perda de 71 postos. Se comparado com o 
mesmo mês de 2014, o indicador também é negativo 
em 18,37%, o equivalente a menos 479 empregos. 
No acumulado do ano contra o mesmo período 
de 2014 a pesquisa apresenta saldo negativo de 
21,65%, com perda de 610 postos. Em maio, Pinda 
contava com 2.129 trabalhadores no setor com 
carteira assinada.

Estado de São Paulo – Em maio o nível de 
emprego no estado de São Paulo registrou queda 
de 1,23% em relação a abril, com o saldo entre 
contratações e demissões negativo em 10.284 
trabalhadores. Nos primeiros cinco meses do ano, o 
indicador apresenta saldo negativo de 12.024 vagas, 
com retração de 1,43% em relação a dezembro. Com 
isso, ao final de maio o número de trabalhadores 
do setor empregados no estado totalizava 826,8 
milhões.

No acumulado do ano em relação ao mesmo 
período do ano anterior, o indicador registrou 
retração de 6,27%, com o fechamento de 55.965 
vagas. Em relação a maio de 2014, a queda foi de 
7,27% (-64.828 vagas).

Câmara aprova proposta do governo,
que ainda vai à votação no Senado

Lamentavelmente, a Câmara 
dos Deputados aprovou nesta 
quinta-feira (25) a proposta do 
governo que eleva em até 150% 
o imposto sobre a receita bruta 
das indústrias. “É um retrocesso 
inaceitável”, afirma Paulo Skaf, 
presidente da Federação e do 
Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp e Ciesp).

O governo não quer cortar suas 
despesas e apela, mais uma vez, 
ao aumento de imposto para cobrir 
o rombo nas suas contas. “E, mais 
uma vez, quem paga o pato é quem 
produz”, diz Skaf.

Não faz o menor sentido, neste 
momento  de  desemprego em 

al ta e de consumo em baixa, 
aumentar os impostos sobre as 
empresas. O governo fala em 
fim de renúncia fiscal, como se 
tivesse dado alguma coisa quando 
permitiu a troca do imposto sobre 
a folha de pagamento pelo imposto 
sobre a receita bruta. Esta opção, 
conhecida como desoneração da 
folha, foi criada para aumentar a 
competitividade da indústria. Teve 
bom resultado, ajudou a evitar 
demissões e precisa ser mantida. A 
esperança é que o Senado reverta 
a decisão da Câmara de onerar as 
empresas. “Temos que mostrar aos 
senadores o dano que vai ser para 
o Brasil”, afirma Skaf.

Divulgação

Paulo Skaf,
presidente da Fiesp e Ciesp

Parcerias trazem inovação
no Parque Tecnológico em São José

A parceria entre três empresas do Parque 
Tecnológico de São José dos Campos para 
desenvolver um novo modelo de dispositivo de 
simulação, com elevada tecnologia e inovação, 
demonstra o avanço que o Parque representa 
em uma amp l i tude ,  não  apenas  reg iona l , 
mas mundia l .  As empresas Engte lco,  RSD 
Desenvolvimento e Tecnologia e a Conexão 
Local juntaram conhecimentos, experiências e 
criatividade.

Daniel  Gi l  Monteiro de Far ia,  Diretor de 
Operações da Engtelco, é um exemplo de que 
a competência na gestão e desenvolvimento 
pessoal têm uma grande ampli tude quando 
encontram um ambiente favorável para a troca 
de conhecimentos. Daniel estudou engenharia 
e foi trabalhar em indústria, mas se sentia “um 
pássaro na gaiola” o que o levou a dar vasão ao 
seu lado empreendedor e criar a Engtelco.

“No início enfrentei dificuldades, por estar 

muito motivado pelo conhecimento teórico e 
administrativamente fui me desenvolvendo. A 
grande decisão foi vir para o Parque Tecnológico, 
no início de 2011, quando enxerguei a amplitude 
de inovar pela sinergia com as empresas, o que 
me levou a fazer parcerias para modernização 
de atividades. Um simulador, por exemplo, exige 
várias técnicas, que se analisadas, por parceiros 
adequados permitem criar novos projetos usando 
a criatividade e diversidade.” Esclarece Daniel.

O Parque Tecnológico,  nos ú l t imos t rês 
anos teve um crescimento de mais de 300% 
no número de pessoas que estão em atividade 
no local. “Pessoas que buscam sempre o mais 
atual, novas tecnologias e  que existem na 
proximidade da sua empresa. Esta amplitude 
permite que você se concentre naquilo que é 
essencial e as necessidades periféricas você 
encontre em parceiros no próprio Parque. Assim, 
um complementa o outro”, concluiu Daniel.
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Saúde

Semestre encerra
com impostômetro

chegando ao 
recorde

de R$ 1 trilhão
Ao final do primeiro semestre de 2015, aliado 

às comemorações juninas e celebração do Dia 
de São Pedro, um protesto das Associações 
Comerciais paulistas marcou a data. Conhecido 
por fazer chover, São Pedro inspirou o protesto 
que ganhou o tema “Arraiá do Trilhão – São 
Pedro... Socorro! Ta chovendo imposto”. As 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo 
promoveram uma mobilização ao longo de todo 
último dia 29 de junho, chamando atenção para a 
marca de R$ 1 trilhão do Impostômetro alcançada 
nesta data, próximo das 12h20.  

No ano passado, este valor foi registrado 
somente no dia 10 de julho, mostrando - mais 
uma vez - aumento da carga tributária. 

“Esse trilhão de tributos arrecadados vem do 
bolso de todos os brasileiros, de todas as partes 
do país. Por isso, precisamos nos unir nesta luta 
por uma tributação mais justa e equânime”, afirma 
Alencar Burti, presidente da Facesp (Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo). 

Para o presidente da ACEG (Associação 
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá), 
Alexandre Dias, no Brasil deveria existir um 
programa em que os gastos públicos crescessem 
menos que a economia, pois a única forma de 
se diminuir os tributos é reduzindo os gastos 
públicos. “Um impacto negativo das altas cargas 
tributárias é a queda de aquisição de bens, afinal, 
sempre que o governo gasta a sociedade paga; 
e na medida em que os tributos aumentam, 
cai o poder de consumo do cidadão.”, finalizou 
Alexandre Dias.

Implantado em 2005, o Impostômetro virou 
ponto de referência em todo o Brasil. O painel tem 
o objetivo de conscientizar o cidadão sobre a alta 
carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos 
por serviços públicos de qualidade. Pelo portal 
www.impostometro.com.br  é possível descobrir 
o que dá para fazer com o dinheiro e quanto foi 
arrecadado num período ou numa cidade, por 
exemplo.  

Em Guaratinguetá, até o final de junho deste 
ano, cada habitante terá pagado R$ 1.207,91 (mil, 
duzentos e sete reais e noventa e um centavo), 
totalizando R$ 106.126.165,52 (cento e seis 
milhões cento e vinte seis mil cento e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e dois centavos) de 
arrecadação tributária municipal.

Outback Steakhouse premiará cliente
com viagem para o Rally dos Sertões 2015

A rede Outback Steakhouse, 
através de um concurso cultural 
no Instagram, irá levar um cliente 
e um acompanhante para 23ª 
edição do Rally dos Sertões, 
que acontece em agosto. Os 
ganhadores irão viajar para Goiânia 
para acompanhar a programação 
da largada do campeonato e 
participar de atrações exclusivas 
no evento, como Happy Hour com 
pilotos, assistir a largada com visão 
privilegiada no camarote, andar em 
um carro da competição e curtir um 
passeio de helicóptero. A viagem, 
com partida no dia 1º de agosto, 
será de três dias e duas noites, 
com passagens aéreas, traslados, 
hospedagem e café da manhã. 

Para participar, os interessados deverão publicar 
no seu Instagram uma foto que descreva seus 
melhores Momentos de Aventura e inserir a hashtag 
#RallyOutback na legenda. As fotos deverão ser 
postadas até o dia 12 de julho de 2015 e o autor da 
foto mais criativa e original será selecionado para a 
viagem. O vencedor será revelado no dia 15 de julho 
no site www.outback.com.br .

 ”Com este concurso cultural, esperamos reforçar 
o patrocínio do Rally dos Sertões e presentear um 
cliente com uma experiência exclusiva em um evento 
de alta sinergia com o Outback. O espírito explorador, 
aventureiro, hospitaleiro e de trabalho em equipe do 
Rally é o mesmo que nossos clientes vivenciam em 
nossos restaurantes”, conta Renata Lamarco, gerente 
de Marketing do Outback Steakhouse Brasil.

 Em São José dos Campos, o Outback está 
localizado no piso superior do Center Vale Shopping – 
Av. Deputado Matarazo, 9.403, Jardim Oswaldo Cruz. 
Mais informações pelo telefone (12) 3911.3220 ou no 
site www.outback.com.br.

Patrocínio
D e v i d o  a o  s u c e s s o  d a 

parceria em 2014, a Dunas 
Race, organizadora do Rally dos 
Sertões, e o Outback Steakhouse 
renovaram o patrocínio para a 23ª 
edição de um dos principais ralis 
do mundo. A prova será realizada 
de 1º a 8 de agosto, com largada 
em Goiânia (GO) e chegada em 
Foz do Iguaçu (PR).

O Rally dos Sertões 2015 terá 
2.917 quilômetros de percurso 
total, sendo 1.487 de trechos 
cronometrados (especiais), com 
passagens pelas cidades de Goiânia 
(GO), Rio Verde (GO), Itumbiara 
(GO), São Simão (GO), Três Lagoas 
(MS), Euclides da Cunha Paulista 

(SP), Umuarama (PR) e Foz do Iguaçu (PR).
Sobre o Rally dos Sertões

Considerado uma das maiores e melhores 
competições off-road do mundo, o Rally dos Sertões 
é organizado pela empresa Dunas Race, dirigida 
por Marcos Ermírio de Moraes e Lucas Moraes. A 
competição é realizada desde 1993 e está na 23ª 
edição com participantes nas categorias Motos, 
Carros, Quadriciclos e UTVs.

Sobre o Outback Steakhouse
A rede Outback Steakhouse possui 70 restaurantes 

no Brasil, está presente em 35 cidades, 14 Estados 
brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 
países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro 
restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de 
carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ 
Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças 
à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária 
oferecida somados à descontração no atendimento e 
as instalações aconchegantes.

Divulgação
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 A tradicional pizza não sai mais do forno a 
lenha, como antigamente. A novidade agora é o 
gás natural canalizado. Cada vez mais comum em 
indústrias, residências e comércios, o energético 
chega às pizzarias, proporcionando melhorias 
operacionais aos empresários, redução de fumaça 
e resíduos, sem qualquer prejuízo ao sabor para 
os consumidores.

A pizza é um dos alimentos mais consumidos no 
Brasil – e o forno é fundamental para o sucesso do 
negócio. São Paulo, a segunda cidade do mundo a 
consumir mais pizzas, chega à marca de um milhão 
de unidades por dia. Nesse contexto, a Comgás, 
maior distribuidora de gás natural canalizado do 
país, firmou parceria com fabricantes de fornos 
para promover a conversão do tradicional forno à 
lenha no Estado. ”Essa parceria entre a Comgás 
e os fabricantes de fornos tem como objetivo 
fomentar o mercado em conjunto, levando ao 
cliente Comgás o que há de mais moderno em 
sistemas para aquecimento através de sua equipe 
de vendas, além do incentivo de R$ 4 mil, tornando 
ainda mais atrativo o custo para conversão, que 
varia R$ 950 a R$ 2.600”, complementa Andreas 
Barbeiro, Consultor de Marketing da Comgás.

A conversão para o forno a gás tem também 
outra vertente: sustentabilidade. O uso do gás 
natural substitui a lenha, que precisa de local 

adequado para armazenamento,  gerando a 
necessidade de espaço e cuidados especiais 
para garantir a higiene. Embora a lenha utilizada 
em algumas pizzarias seja oriunda de madeira de 
reflorestamento, podendo ser considerada fonte 
de energia renovável, há que se ressaltar os 
incômodos da fumaça, que exigem investimentos 
altos em filtros para reduzir os impactos nocivos ao 
meio ambiente e à vizinhança. Em contrapartida, o 
uso do gás natural apresenta ganhos qualitativos, 
gerando praticidade, conforto, higiene, menor 
emissão de poluentes e otimização operacional.

Região
Em São José dos Campos, a Pizzaria Quero 

Mais, no bairro Jardim Maracanã já trabalha com 
forno a gás. O proprietário do estabelecimento, 
Edson Oliveira Rodrigues, fez a conversão há dois 
anos e está satisfeito com os resultados. “Fiz uma 
pesquisa de mercado e resolvi optar pelo forno a 
gás. A diferença econômica é pequena, mas as 
vantagens operacionais valem o investimento, 
pois o forno pode ficar no salão, não tem fumaça, 
é de fácil limpeza e garante a higiene. O pizzaiolo 
não precisa ficar manuseando a pizza e a lenha 
ao mesmo tempo”, explica.

Ainda segundo Edson, o forno a gás proporciona 
um cozimento homogêneo, garantindo mais 
qualidade ao sabor da pizza. “A gente consegue 

ter controle da temperatura do forno, a pizza assa 
por igual, melhorando até o sabor. Além disso, 
o forno me permite até fazer outros assados”, 
completa o empresário, que mantém a pizzaria 
a partir das 17h e abre durante o dia como 
restaurante.

 Sobre a Comgás
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) 

é a maior distribuidora de gás natural canalizado 
do Brasil e atende mais de 1,4 milhão de clientes 
do estado de São Paulo.  Maior distribuidora de 
gás natural do Brasil, a empresa emprega recursos 
tecnológicos pioneiros no desenvolv imento 
das redes de distribuição e na expansão do 
serviço, conectando grandes reservas de gás 
com o maior mercado consumidor do país: a 
Região Metropolitana de São Paulo, a Região 
Administrativa de Campinas, a Baixada Santista 
e o Vale do Paraíba.

A área de concessão da Comgás abrange 177 
cidades do estado de São Paulo, que representam 
aproximadamente 27% do PIB brasileiro e mais de 
35% do consumo de energia do país. Atualmente 
a companhia possui 12 mil quilômetros de rede de 
distribuição e atende a clientes de 75 municípios, 
nos segmentos industrial, comercial e residencial, 
além de fornecer gás natural veicular (GNV) e 
viabilizar projetos de cogeração e climatização.

Comgás firma parceria para promover
gás natural em pizzarias da região
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MRV Engenharia promove campanha solidária na região

A MRV iniciou neste mês a campanha Amigos do 
Lacre, que une solidariedade e sustentabilidade. 
A ação tem o intuito de arrecadar lacres de latas 
de alumínio para converter em renda e, assim, 
fazer a aquisição de uma cadeira de rodas que 
será doada para uma instituição do Vale do 
Paraíba.

 Além disso, a ação tem a f inal idade de 

Divulgação

in tegrar  os func ionár ios,  que estão sendo 
motivados a também arrecadarem latinhas de 
alumínio, que serão vendidas e, com o valor 
arrecadado, revertidos em prêmios para eles. A 
campanha, que acontece até a primeira quinzena 
de dezembro, envolve colaboradores do canteiro 
de obras do empreendimento Parque Trenton em 
Taubaté e do escritório da MRV Engenharia em 
São José dos Campos.

MRV Engenharia - Fundada em outubro de 
1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia 
é  l í d e r  n a c i o n a l  n o  m e r c a d o  d e  i m ó v e i s 
econômicos. Em 35 anos de atividades, vendeu 
mais de 230 mil unidades. É a única construtora 
bras i le i ra  presente em 128 c idades de 19 
Estados e no Distrito Federal. Nos primeiros 
nove meses de 2014 a companhia vendeu 31.399 
unidades e lançou 20.899 imóveis.

Fibria divulga Resumo do Plano de

Manejo da Unidade Florestal de São Paulo
A Fibria disponibiliza o Resumo Público do 

Plano de Manejo da Unidade Florestal São 

Paulo, que contempla as regiões do Vale do 

Paraíba e Capão Bonito, em sua versão 2015.

A p u b l i c a ç ã o  a p r e s e n t a  u m a  s í n t e s e 

sobre  como a  empresa rea l i za  o  mane jo 

das suas florestas plantadas de eucalipto – 

respeitando os mecanismos de sustentação do 

ecossistema -, desde a produção de mudas, 

p lant io ,  co lhe i ta ,  t ranspor te  de madei ra , , 

mon i to ramentos  ambien ta is  em áreas  de 

conservação, até o relacionamento com as 

comunidades vizinhas.

Os monitoramentos ambientais constatam 

que o manejo florestal da Fibria tem gerado 

resultados positivos ao longo dos anos, como 

a conservação do solo, a restauração de áreas 

degradadas, onde não havia mais resquícios 

de mata nativa. 

Para saber mais informações sobre como a 

Fibria maneja suas florestas e sua contribuição 

para a preservação do meio ambiente, acesse 

o site www.fibria.com.br em Mídia/Publicações 

ou em Negócios/Floresta/Manejo Florestal e 

conheça o Resumo do Plano de Manejo da 

Florestal São Paulo.

Metalúrgicos da General Motors
de São José dos Campos

aprovam antecipação da PLR
Lucas Lacaz Ruiz

Os metalúrgicos da General Motors de São José dos Campos aprovaram em 
assembleia, nesta quarta-feira (1º), a proposta de antecipação da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR). Os trabalhadores receberão uma primeira 
parcela de R$ 8.500. O restante volta a ser negociado em outubro.

Somente essa antecipação já representa uma injeção de R$ 43 milhões na 
economia da cidade. O pagamento será feito na primeira quinzena de julho. O 
valor é superior à PLR negociada entre a GM e o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Caetano. Lá, o acordo foi fechado em R$ 6.000 de antecipação.

Hoje também marcou a volta de todos os trabalhadores da GM que estavam 
em férias coletivas. Em São José dos Campos, 1.700 metalúrgicos estavam 
em férias desde o dia 15 de junho. Com o retorno à fábrica, voltam a ser 
produzidos os veículos S10 e Trailblazer (foto).

Os trabalhadores que estavam em férias e os 778 que ainda estão em 
lay-off também receberão a PLR. A fábrica de São José dos Campos possui 
cerca de 5.200 funcionários.
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Carolina Mendes Bittencourt, esposa do companheiro Renato Campos Marques, 
presidente que assume o Rotary Club Princesa do Norte, Luiz Henrique Torino Faria

e esposa Valéria Chiconini Faria

Gu Tintas recebe homenagem dos representantes da Qualyvinil em comemoração aos 4 anos

Nei Santos Moreira ex-presidente e sua esposa Vera, Sônia e José Joir Zinoni Guirado 
presidente que assume o Rotary Pindamonhangaba

Gleice Moraes e o Humorista Gustavo Mendes
durante  apresentação do espetáculo em Show Com 

Tudo Dentro na Associação Taubaté

Prefeito de Pinda Vito Ardito e o cantor católico Dunga 
durante participação no Programa Prefeito e Você

Pe. Silvio José Dias e o Prefeito Henrique Rinco
na Festa de São João de Caçapava
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Lei que institui o Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí é sancionada

O Polo Automotivo e Tecnológico de 
Jacareí já conta com uma previsão de 
aportes que chegam a US$ 700 milhões e 
a expectativa de geração de 5.000 postos 
de trabalho

A prefeitura de Jacareí sancionou a lei 
que institui o Polo Automotivo e Tecnológico 
de Jacareí,  a ser implementado na 
região do Rio Abaixo. De acordo com a 
prefeitura, o objetivo da Lei é o de atrair 
novos empreendimentos - principalmente 
potenciais fornecedores da montadora 
Chery, já instalada e em operação.

Chery - De acordo com os critérios 
da nova legislação, os empreendedores 
dispostos a investir na área, poderão ser 
beneficiados com obras de infraestrutura, 
por exemplo.  Entre outros i tens, a 
lei prevê isenção de Imposto Territorial Urbano 
(ITU) por até quatro anos para empresas que 
se instalarem na cidade e executarem obras de 
infraestrutura urbana, inclusive em outras regiões 
da cidade e em polos de atividades econômicas 
diferentes.

A nova lei prevê que as obras realizadas em 
áreas públicas pelas empresas beneficiadas só 

poderão ser executadas depois de autorização 
por parte do poder Executivo e deverão também 
ter aprovação por parte do Comude (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento. Também as obras 
deverão ser fiscalizadas e aprovadas pelos setores 
técnicos competentes de âmbito municipal e por 
órgãos públicos federais e estaduais, como a 
Cetesb.

Concessão dos  benef íc ios  -  Para  se 

benef ic iarem da le i  e da isenção, 
a s  e m p re s a s  d e v e rã o  s e g u i r  o s 
parâmetros definidos no Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial e na Lei de Uso, 
Ocupação e Urbanização do Solo do 
município. Serão priorizados os projetos 
de obras de infraestrutura de interesse 
público que estejam contemplados na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A partir da data de concessão dos 
incentivo, os proprietários de terrenos 
beneficiados pela lei terão prazo máximo 
de um ano para iniciar as obras de 
infraestrutura e prazo máximo de três 
anos para concluí-las. 

Acordo bilateral – O Polo Automotivo 
e Tecnológico de Jacareí já conta com 
uma previsão de aportes que chegam 

a US$ 700 milhões e a expectativa de geração de 
5.000 postos de trabalho.

Pelo acordo, formado principalmente por 
potenciais fornecedoras da montadora Chery, deve 
englobar 25 empresas em uma área de quatro 
milhões de metros quadrados ao redor da fábrica 
da montadora em Jacareí, e deve começar a operar 
em dois anos.

Lucas Lacaz Ruiz

Fábrica da Chery em Jacareí

Planejamento é a chave para uma
sucessão familiar sem risco na empresa

O ditado popular “de pai para f i lho” nem 
sempre é uma verdade no mundo dos negócios. 
São mui tas  as  h is tór ias  de empresas que 
fecharam suas portas depois que os herdeiros 
assumiram o cargo. No Brasil, mais de 90% 
das empresas são familiares, segundo o IBGE. 
Pesquisas mostram que de cada 100 empresas 
familiares abertas e bem-sucedidas, 30 chegam 
à segunda geração e 15 à terceira. Um alerta 
de que a falta de planejamento e de cuidados 
na preparação da sucessão das empresas 
familiares pode trazer graves problemas e até 
acabar com um sonho. 

Para garantir  a continuidade do trabalho 
r e a l i z a d o  s e m  p r e j u d i c a r  a  e m p r e s a , 
é  fundamenta l  que ha ja  um p lane jamento 
s u c e s s ó r i o .  “ A s u c e s s ã o  é  u m  p r o c e s s o 
demorado, que exige planejamento e, portanto, 
precisa começar o quanto antes. O processo 
de sucessão é a definição de quem assumirá o 
comando da empresa após a saída do fundador. 
É importante escolher um profissional que se 
identifique com a missão, visão e valores da 
empresa, e que deseje ocupar essa posição, 
sendo que essa pessoa pode ser da família ou 
não. ”, explica Esmeralda Queiroz, consultora 
do Sebrae-SP. 

Se for definido que um herdeiro assumirá 
a gestão da empresa, é importante que ele 

conheça todos os processos do negócio. “O 
principal erro é quando o herdeiro já entra 
com um cargo de comando sem conhecer o 
dia a dia da companhia. O herdeiro precisa 
ganhar o respeito dos funcionários, mas isso só 
acontece quando ele está integrado no negócio. 
O curso natural é que o pai sinta segurança no 
filho, perceba que é a hora de delegar mais 
responsabilidade e, aos poucos, vá se afastando 
e deixando a empresa sob os cuidados do 
sucessor”, complementa a especialista. 

Cada vez mais os brasileiros estão apostando, 
acreditando e investindo em empreendimentos 
próprios, no sonho de montar seu próprio negócio. 
O Sebrae-SP aconselha que o empresário tome 
alguns cuidados para que o negócio continue 
crescendo de forma estruturada após sua saída. 
É muito importante que o fundador faça um 
plano de sucessão e incentive seu sucessor a 
se aperfeiçoar. Também é recomendado que o 
herdeiro já tenha passado por outras companhias 
para aumentar a bagagem profissional. 

O herde i ro  deve a inda possu i r  esp í r i to 
inovador, já que enfrentará um mercado em 
constante transformação e, se não acompanhar 
as mudanças, apostando só em repetir o pai, 
corre sério risco de perder o rumo e fracassar. 
Empresários que preparam seus f i lhos com 
antecedência têm muito mais chances de ver 

seu sonho de empreender atravessar gerações. 
Dicas para uma sucessão

familiar sem risco na empresa 
1 – Planejamento sucessório: defina quem 

assumirá o comando da empresa após a saída do 
fundador. É importante escolher um profissional 
que se identifique com a missão, visão e valores 
da empresa, e que deseje ocupar essa posição, 
sendo que essa pessoa pode ser da família ou 
não. 

2 – Conhecimento:  é  importante que o 
herdeiro / sucessor conheça todos os processos 
e o dia a dia da empresa. 

3 – Aproximação com funcionários: o herdeiro 
/  sucessor  p rec isa  ganhar  o  respe i to  dos 
funcionários, mas isso só acontece quando ele 
está integrado no negócio. 

4 – Responsabilidades: incentive seu herdeiro 
/ sucessor a se aperfeiçoar. O curso natural é 
que o empresário sinta segurança no filho ou no 
profissional que vai assumir o cargo e perceba que 
é a hora de delegar mais responsabilidade e aos 
poucos vá se afastando e deixando a empresa sob 
os cuidados do sucesso. 

5 – Experiência:  é recomendado que o 
sucessor  /  herde i ro  já  tenha passado por 
outras companhias para aumentar a bagagem 
profissional. O herdeiro / sucessor deve ainda 
possuir espírito inovador.


