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Embraer apresenta novo jato
executivo com foco no mercado americano
Lucas Lacaz Ruiz/A13

A Embraer apresentará ao mercado brasileiro pela primeira vez o jato Legacy 450, nova aeronova executiva da empresa, durante a 12ª edição da Labace (Latin
American Business Aviation & Conference), a maior feira de aviação executiva da América Latina e que acontece entre os dias 11 e 13 de agosto no Aeroporto de
Congonhas.																
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Chery vai produzir Fibria encerra 2° trimestre com novos recordes
modelo SUV na
montadora de Jacareí
Divulgação

Jacareí recebeu na noite de ontem, nas
dependências do EducaMais, a presença de
autoridades e empresários em encontro promovido
pela Prefeitura e a montadora Cherry. Na
oportunidade, houve a formalização da implantação
do Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí que
prevê a geração de 5 mil novos empregos diretos
na cidade.
PÁGINA 02

A valorização do dólar
médio e a continuidade
de uma demanda positiva
por celulose ao longo do
segundo trimestre de 2015,
que permitiu novo anúncio
de aumento para junho
de US$ 20 por tonelada
no preço da fibra para
todas as regiões, fizeram
com que a Fibria atingisse
novos recordes em seus
resultados encerrados no
período.
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Editorial

A crise veio para ficar

As notícias sobre a nossa economia e as
perspectivas para o nosso futuro continuam
cada vez mais pessimistas no cenário brasileiro.
Todos os jornais e meios de comunicação
estampam diariamente alguma informação que
aponta cada vez mais para um futuro crítico e de
crise ameaçadora. A marolinha transformou-se
num grande maremoto, num verdadeiro tsunami.
As contas do governo registraram deficit
semestral, algo nunca visto antes na história
recente do Brasil.
Os juros atingiram patamar histórico no mês
de julho fazendo cada vez mais nosso Brasil
envergonhar-se da economia que cobra o juro
mais abusivo no Planeta Terra.
A cadeia automotiva já começa a trabalhar
com uma perspectiva de retomada da demanda
só em 2020. As empresas de autopeças
menos capitalizadas - pequenas e médias,
em sua maioria - devem enfrentar ainda mais
dificuldades.
Os bancos privados preparam terreno para
reaquecer o crédito para micro e pequenas
empresas, que está em queda, mas os
empréstimos ao nicho devem ganhar força
apenas no segundo semestre de 2016.
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
subiu 0,69% em julho, ante elevação de 0,67%
no mês anterior, conforme mostrou a Fundação
Getulio Vargas (FGV). O IGP-M é utilizado
como referência para a correção de valores de
contratos, como os de energia elétrica e aluguel
de imóveis.
Caiu novamente, em junho, o número de
funcionários no setor de construção civil, segundo
a Sondagem da Construção, do Departamento de
Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da
Federação e do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp e Ciesp). A intensidade da
queda foi maior que a de maio. O indicador caiu
de 39,7 pontos em maio para 36,3 em junho,
permanecendo distante de sua média histórica
(46,1 pontos).
Sem querer ser pessimista, mas o fato é que
a crise veio para ficar! A crise já pegou e não
sabemos até onde pode chegar.
Tu d o i s s o s e m c o m e n t a r o s e f e i t o s d a
Operação Lava Jato, a inércia do Legislativo
brasileiro para realizar as reformas prometidas e
a queda brutal da popularidade e da credibilidade
do Governo do PT.

Chery vai produzir modelo SUV
na montadora de Jacareí
Jacareí recebeu na noite de ontem, nas
dependências do EducaMais, a presença de
autoridades e empresários em encontro promovido
pela Prefeitura e a montadora Cherry. Na
oportunidade, houve a formalização da implantação
do Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí que
prevê a geração de 5 mil novos empregos diretos
na cidade.
Durante o encontro, os representantes da
montadora chinesa Chery anunciaram para a planta
de Jacareí uma nova linha de montagem que vai
produzir o veículo SUV Tiggo 5. O investimento
anunciado é de U$$ 100 milhões e nova linha deverá
gerar 220 novos empregos diretos.
Polo Automotivo - O polo de empresas prevê

um aporte de US$ 400 milhões e a implantação
de 24 empresas ao redor da montadora Chery,
em um total de 25 empresas às margens da Via
Dutra. O polo automotivo será responsável pela
fabricação autopeças para os veículos Chery, como
equipamentos de transmissão, freios, escapamentos,
amortecedores, motores, tanques, entre outros.
“Somos a maior montadora de origem chinesa
presente na América Latina.”, salientou o vice
presidente do grupo, Luis Curi. Segundo ele, as
obras para a instalação do polo terão início ainda
no segundo semestre desse ano. Até o momento,
oito empresas já negociam a instalação no parque
empresarial que vai ocupar uma área de 4 milhões
de m².

Gastronomia

SENAC São José oferece curso
“Casamento Perfeito: Risoto e Vinho”

O Senac São José dos Campos oferece o
workshop Casamento Perfeito: Risoto e Vinho,
que reúne amantes da boa gastronomia para
degustarem receitas de risoto harmonizadas com
vinhos. O participante acompanha todos os passos
de preparação e tem a oportunidade de tirar dúvidas
sobre a elaboração e os ingredientes. A atividade
acontece no dia 21 de agosto, sexta-feira, das 19
às 21 horas.
Para mais informações sobre inscrições e
valor, entre em contato com o Senac São José dos
Campos pelo telefone (12) 2134-9000 ou acesse
mais informações através do portal www.sp.senac.
br/sjcampos.
Risoto e vinho formam o casamento perfeito
A palavra Risotto tem origem do Riso, que
significa “pequeno arroz” em italiano. Alguns
historiadores afirmam que este prato surgiu no
século XI, quando os árabes, que dominavam o norte
da Itália naquela época, levaram com eles o grão.
Camila Veigas, docente de gastronomia do Senac
São José dos Campos, conta que a receita original
mais famosa foi criada em 1574 em uma festa de
casamento. “Segundo acervos históricos, o criador
do Risoto foi Valério di Fiandra, responsável pela
criação dos vitrais da Catedral de Milão. Quando sua
filha quis se casar, Fiandra ofereceu um jantar aos
convidados apresentando um dos seus principais
pratos, o Risoto. Conta a história que, com ciúmes
da filha, Fiandra deixou acidentalmente cair uma
quantidade de açafrão no prato, ingrediente que ele
usava para dar cor aos seus vitrais. O prato foi muito
elogiado e nascia então o Risoto alla Milanese”,
explica Camila.
A receita demorou a se popularizar no Brasil, pois
ainda faltava no país o principal ingrediente. Mas
a criatividade brasileira permitia criar versões com
arroz agulhinha e vários outros produtos misturados
e finalizados com creme de leite ou requeijão. “Foi
apenas nos anos 90, com o plano real, que o Brasil
cresceu com a importação de arroz com mais
amido, como o arroz arbório e o carnaroli, tornando

o ingrediente mais acessível. Nasce então no país,
o Risotti Italiani.
No Brasil, os risotos mais conhecidos são
o Risotto alla Milanese (risoto milanês), o Risotto
com Funghi (risoto ao funghi), e o Risotto al Quattro
Formaggi (risoto aos quatro queijos). Camila conta
também alguns ingredientes são indispensáveis
para a receita, entre eles o arroz dos tipos arbório,
arbório integral, carnaroli ou vialone nano, caldos
aromáticos, cebola, manteiga, vinho e queijo.
O risoto pode ser servido como entrada em
pequena quantidade, como prato principal ou
ainda como acompanhamento de carnes. E sua
versatilidade permite que o prato seja harmonizado
com diversas bebidas, porém, os vinhos funcionam
tão bem, que juntos, foram o casamento perfeito
entre comida e bebida.
“Os ingredientes utilizados no risoto é que vão
determinar qual o melhor vinho para a harmonização.
Os brancos e rosés costumam acompanhar bem
a maioria dos risotos. Mas as receitas com carne,
linguiça, cordeiro ou carne de caça, aceitam tintos
leves, como Pinot Noir ou Merlot”, conta a docente.
Uma harmonização também bastante apreciada
é a com espumantes brut, que acompanham bem
os risotos, dos mais leves aos mais encorpados,
inclusive os que têm frutas como um dos ingredientes.
Confira algumas harmonizações:
- Chardonnay: risoto de queijos ou de legumes;
- Souvignon Blanc: risoto de limão, de salmão,
de queijos azuis ou de frutos do mar;
- Pinot Noir: risoto de carne, linguiça, charque,
cordeiro ou cogumelos;
- Merlot: risoto de bacalhau;
- Rosé: combina com a maioria dos risotos.
O risoto também pode ser harmonizado
perfeitamente, e Camila explica: “como regra geral,
é bom saber que a gordura requer sabores mais
encorpados. Quanto mais gorduroso for o prato, mais
marcante deve ser o sabor da cerveja”.
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Unimed SJC
Embraer apresenta novo jato executivo
oferece palestras
com foco no mercado americano
gratuitas sobre estilo
de vida saudável
Lucas Lacaz Ruiz/A13

O Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)
da Unimed São José dos Campos, responsável
pela gestão de medicina preventiva, prossegue sua
programação de palestras gratuitas à comunidade.
Os programas gerenciados pelo NAIS buscam
proporcionar mais qualidade de vida, saúde e bemestar aos clientes, colaboradores e comunidade.
As palestras, com foco em alimentação
saudável e qualidade de vida serão ministradas por
profissionais de nutrição, psicologia e enfermagem.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (12)
3943.0611, pelo e-mail ciclo.nais@unimedsjc.coop.
br ou pelo site www.unimedsjc.coop.br.
As vagas são limitadas e a entrada é um
quilo de alimento não perecível ou um pacote de
fralda geriátrica, que serão doados às entidades
cadastradas. O NAIS fica na Rua Teopompo de
Vasconcelos, 67 na Vila Adyana – SJC.
Em julho foi realizada a palestra sobre o
tema “Influência da mídia na alimentação”, com
a nutricionista Laila Ferreira. No próximo dia 28
de agosto o tema será “Atividade física - Faça da
alimentação sua aliada!”, com a Nutricionista Karla
Cook.

Sobre a Unimed SJC
A Unimed São José dos Campos oferece
o melhor a seus clientes há 44 anos com a
consolidação de sua marca como a maior operadora
de planos de saúde do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, com mais de 117 mil clientes e mais de
700 médicos cooperados.
Além de São José dos Campos, a cooperativa
atua nos municípios de Jacareí, Guararema,
Paraibuna, Salesópolis, Igaratá, Monteiro
Lobato, Santa Branca, Ilhabela, São Sebastião,
Caraguatatuba e Ubatuba.
A Unimed São José dos Campos possui rede
assistencial própria com três hospitais (Santos
Dumont Hospital, Hospital Dia e Santos Dumont
Unidade Avançada Litoral Norte), Laboratório
com seis postos de coleta, três Centros de
Especialidades Médicas – CEM, três unidades de
Pronto Atendimento, duas Clínicas de Fisioterapia
e Reabilitação, Centro de Diagnóstico por Imagem
com o exclusivo Espaço da Mulher, Núcleo de
Assistência Integral à Saúde, com 15 programas de
medicina preventiva, e o SOS Uni med 24hs com
UTI Móvel. Em sua rede credenciada possui mais
102 clínicas de diversas especialidades, 12 clinicas
de imagem, 16 hospitais gerais, além de laboratórios
e clínicas de radiológicas diversas.
Ciente de sua importância social perante a
comunidade, a Unimed SJC investe sistematicamente
em projetos e programas socioculturais e ambientais.
Além disso, promove, apoia e patrocina iniciativas
ligadas ao esporte e à propagação de ações ligadas
à saúde e à qualidade de vida.

A Embraer
apresentará ao
mercado brasileiro
pela primeira vez
o jato Legacy 450,
nova aeronova
executiva da
empresa, durante a
12ª edição da Labace
(Latin American
Business Aviation
& Conference),
a maior feira de
aviação executiva
da América Latina e
que acontece entre
os dias 11 e 13 de
agosto no Aeroporto
Cockpit do Legacy 450
de Congonhas.
A aeronave é
“Estamos em um momento de fortalecer nossa
considerava uma mid-light (entre leve e médio presença no mercado americano, que possui 12
porte), está na fase final de ensaio em voo e deve mil jatos contra apenas 850 no Brasil. Além disso,
entrar no mercado no quarto trimestre de 2015 devemos consolidar a experiência com o cliente e
com um preço médio de US$ 17 milhões, quase 3 transformar a Embraer na marca mais desejada na
vezes mais barato em relação a US$ 50 milhões da aviação executiva”, explica.
concorrência.
O Legacy 450 é a única aeronave da classe com
“Estamos otimistas com o Legacy 450, apostando tecnologia de controle de voo totalmente digital,
em um acabamento completo e um preço competitivo. conhecida como full fly-by-wire, proporcionando
Há 10 anos, a Embraer tinha 6% da sua receita vinda conforto, segurança, eficiência, além de baixo
da aviação executiva e em 2015 atingimos em torno custo operacional. A cabine de passageiros de
de 33%. Temos a certeza que a área executiva vai 1,83m de altura com piso plano, podendo levar até
ser um diferencial para a companhia, nos trazendo 9 passageiros.
uma exposição global”, ressalta o Presidente e
A aeronave possui dois modernos motores
CEO da Embraer Aviação Executiva, Marco Túlio Honeywell HTF 7500E, de baixo consumo de
Pellegrini.
combustível. Com quatro passageiros e reservas,
O lançamento do novo jato vai de encontro com o jato é capaz de voar sem escalas, de São Paulo
os objetivos estratégicos da empresa de firmar- a Bogotá (Colômbia) ou de Manaus a Miami (EUA).
se no mercado americano, que apresenta maior
Completando 10 anos no mercado executivo, a
o crescimento do setor. De acordo com Marco Embraer tem cerca de 900 jatos operando em mais
Túlio, as mudanças previstas na Embraer, como a de 60 países. A previsão de lucro no setor executivo
transferência de parte do setor administrativo de para 2015 é de US$ 1,8 bilhão, representando 15%
São José dos Campos para São Paulo, faz parte de aumento em relação a 2014, onde obteve US$
desses novos planos.
1,6 bilhão.
Lays Guerrero
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Engtelco, empresa de São José Campos,
realiza testes de avaliação inéditos no Brasil
Divulgação

A Engtelco, empresa instalada no Parque
Tecnológico de São José dos Campos, realizou uma
série de testes inéditos no Brasil com avaliação de
equipamentos usados na recepção de sinais de
satélites. Lançado no dia 15 de julho o satélite Star
One C4 será utilizado pela Embratel, com sinais a
serem empregados pela Claro TV para novos produtos,
que foram testados pela Engtelco e que, pela primeira
vez no Brasil, realizou uma simulação atípica em seu

Saúde

laboratório.
Como o Star One C4 irá ocupar a mesma posição
orbital do Star One C2, em órbita desde abril de 2008,
que é considerada posição “hot position”, os testes
avaliaram a condição se os dois estarem emitindo
sinais ao mesmo tempo sem interferências negativas.
E com isto ficou confirmado que haverá condições
adequadas para uso desses sinais pela operadora.
Estes testes foram realizados com equipamentos
vindos da Alemanha.
O Star One C4 junto com os satélites C1, C2, C12 e
C3, faz parte da terceira geração de satélites Embratel
Star One (denominada série C). Esses novos satélites
asseguram um avanço dos serviços de telefonia,
televisão, rádio, transmissão de dados e Internet no
Brasil, além de expandirem esses serviços para os
países da América Latina e Estados Unidos.
Essa posição é considerada hot position por
transmitir os sinais das maiores emissoras de televisão
do País e ainda possuir um parque de 22 a 25 milhões
de antenas parabólicas apontadas. É também a
posição de operação da Claro HDTV, operadora de
DTH do grupo Embratel.

Prefeitura de Pinda entregou
certificados de cursos de
qualificação profissional

A Prefeitura de Pinda oferece vários cursos de
qualificação profissional por meio do Programa Inclusão
Produtiva, da Secretaria de Saúde e Assistência Social,
dois deles são os de camareira e cuidador de idosos.
A formatura dos alunos destes cursos aconteceu no
final de julho, na sede do projeto Jataí, em Moreira
César. A formatura contou com participação de alunos
do Distrito, sendo 35 profissionais capacitados para
atuar como cuidador de idoso e 50 como camareira.
No curso de cuidador de idosos os alunos receberam
informações sobre alimentação do idoso, mudança de
posição de corpo, exercícios, adaptação ambiental,
vestuário, higiene pessoal, entre outros temas. No
curso de camareira os alunos aprenderam técnicas de
arrumação, limpeza e higienização, vistoria, conceitos
e princípios de atendimento ao cliente, práticas de
governança, entre outros.

Mitos e verdades sobre saúde bucal

Cinthia Bustamante, especialista em Endodontia
e cooperada Uniodonto São José dos Campos,
aborda nesta edição os rumores sobre a saúde
bucal. Segundo ela, são reflexos da desinformação.
“Isso nada mais é do que resultado da falta de
conhecimento. Muitos acham, por exemplo, que
quando a gengiva sangra é preciso pausar o uso do
fio dental, como se ele estivesse ferindo a gengiva.
E pelo contrário, é sinal de que algo não vai bem e
deve ser acompanhado pelo especialista”, explica.
A higiene bucal é a melhor forma de manter
dentes e gengivas saudáveis, e os cuidados diários
preventivos (fio dental, escovação sempre após as
refeições, consultas semestrais) evitam uma série de
problemas, como cárie, mau hálito, canal, infecções,
dores, entre outros.
Separamos então, dúvidas comuns para
Bustamante esclarecer a veracidade de cada uma.
Veja a seguir:
Flúor diminui a sensibilidade dos dentes
Verdade. A sensibilidade dos dentes, em geral,
pode ser tratada e curada. O dentista poderá
prescrever flúor em gel ou enxaguante bucal com
flúor. O uso de um creme dental dessensibilizante
também promete auxiliar no combate às dores nos
dentes e torná-los mais resistentes.
Sempre que se trata o canal, o dente escurece
Mito. O que acontece é a perda do brilho, o que
dá um aspecto mais amarelado. O escurecimento
acentuado só existe quando o dente sofre uma
hemorragia (queda, traumatismo), mortificação
pulpar antes do tratamento ou, então, por erro
técnico.
Maçã: aliada ao mau hálito
Verdade. A maçã, a cenoura, o pepino e o
gengibre, são os alimentos que possuem maior ação
de limpeza, pois realizam uma espécie de raspagem

dos dentes. Podemos chamá-los de “alimentos
detergentes”.
Bicarbonato de sódio clareia os dentes
Mito. O uso de bicarbonato não promove o
clareamento dos dentes. Ao contrário, ele pode ser
muito prejudicial à saúde bucal.
O Bicarbonato de Sódio em pó é uma substância
abrasiva, que funciona como um “esfoliante”. O uso
contínuo resulta em desgaste do esmalte dos dentes
provocando sensibilidade. Além disso, o produto
pode alterar o pH da boca e provocar erosão ácida,
que causa hipersensibilidade e deformação na
estrutura e forma dos dentes.
A mulher perde cálcio durante a gestação
Mito. A gravidez não enfraquece os dentes, pois
o cálcio não é retirado dos dentes da mãe pelo feto.
A gestante está mais sujeita a ter cáries porque se
alimenta com mais frequência, geralmente dando
preferência a alimentos que possuem açúcar, como
bolachas e doces. As alterações hormonais que
ocorrem na gravidez só aumentam os sinais de
inflamação já existentes na gengiva.
Enxaguantes bucais substituem a escovação
Mito. Enxaguantes bucais são de extrema
importância na higiene bucal, mas não substituem a
escovação. Eles funcionam como um agente auxiliar,
completando a higiene bucal e não a substituindo.
Dependendo da composição, alguns enxaguantes
só devem ser usados com indicação do dentista.
A escovação noturna é a mais importante

Verdade. A escovação noturna é a mais importante
do dia, mas obviamente não deve ser a única. Escovar
os dentes de noite é uma parte de higiene diária que
garante a prevenção de doenças bucais. Durante o
sono, a temperatura da boca aumenta, a produção
de saliva diminui e as bactérias proliferam.
Chupeta prejudica o alinhamento
Verdade. O ato de chupar chupeta e dedos
prejudica o correto crescimento e desenvolvimento
das estruturas orais e faciais, atrapalhando a
mastigação, a fala, a deglutição e a respiração da
criança. Os danos do dedo podem ser potencialmente
maiores, pois a pressão exercida nos dentes e
arcadas é maior.
Clareamento enfraquece os dentes
Mito. São muitos os mitos que giram em torno do
clareamento dental. Este procedimento é realizado
com a ação de um gel (peróxido de hidrogênio
ou carbamida) em diferentes concentrações, que
libera oxigênio e altera a cor do dente. Este gel não
é abrasivo e nem enfraquece os dentes. Qualquer
pessoa pode ter os dentes clareados, desde que
estejam íntegros (sem muitas restaurações).
Outra dica interessante da Endodontista
cooperada Uniodonto SJC, Dra. Cinthia, é sempre
tirar todas as dúvidas ao longo das consultas, e não
aderir a alguma mudança de cuidados odontológicos
sem verificar, previamente, com o dentista habitual.
Bruna Drummond
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Vôlei Taubaté é apresentado oficialmente num projeto
audacioso, cidade sediará Sul-Americano 2016
A equipe do Vôlei Taubaté (Funvic/SPFC) para a
temporada 2015/2016 foi apresentada oficialmente
em evento no Via Vale Shopping, com destaques
para Lucarelli e Riad, as duas maiores contratações
do time. Entrando em seu 3º ano na cidade, o Vôlei
Taubaté vai disputar 7 competições e quer repetir os
resultados da última temporada, onde conquistou
3 títulos, e conseguir chegar pelo menos a final de
cada torneio.
“Não tem como esperar outra coisa além de títulos.
A equipe foi muito bem reforçada, ano passado
já tínhamos um grupo muito estruturado e agora
chegaram peças muito importantes e que vão nos
ajudar a evoluir. Não tenho duvidas que vamos trazer
muitas alegrias a torcida de Taubaté, que sempre nos
apoia”, resalta o ponteiro Lipe Fonteles, que vai para
o segundo ano na equipe.
Muito assediado pela torcida, Lucarelli já se
mostrou confortável na nova casa e disse estar
ansioso para a estreia. Porém, o ponteiro ainda
cumpre compromissos com a Seleção Brasileira
e só deve entrar em quadra com a camiseta do
Taubaté no fim de setembro. “Chegando em uma nova
equipe, o jogador sempre fica ansioso para estrear
logo, mas infelizmente ainda vai demorar um pouco.
Volto para a Seleção agora para treinar e participar de
alguns amistosos e só depois começo a me preparar
fisicamente para conseguir me integrar ao grupo o
mais rápido possível”, explica o ponteiro.

AgoraVale

Cidade sediará Sul-Americano de Clubes
Durante a apresentação, o Secretário de Esportes
de Taubaté, Cláudio Teixeira Brazão ‘Macaé’, anunciou
que a cidade sediará o Campeonato Sul-Americano de
Clubes, competição que garante ao vencedor uma vaga
no Mundial. O torneio deve acontecer em fevereiro de
2016. “Acabamos de receber a confirmação da CBV
que Taubaté será palco do Sul-Americano. Montamos
aqui uma estrutura adequada ao nível da nossa equipe
e temos totais condições de receber um campeonato
desse porte. E toda essa evolução não é só do setor
público, o esporte de Taubaté tem o apoio de 29
parceiros, mais leis de incentivo, que nos possibilitam
ter equipes de alto rendimento, investir firmemente
na base e receber grandes competições”, assegura.
O prefeito Ortiz Junior comemorou o anúncio de
Taubaté como sede do Sul-Americano. Para ele, a

competição colocará Taubaté no mapa das cidades
exemplos de investimentos no esporte. “O esporte
trouxe autoestima ao taubateano, que pode falar que
é da cidade do vôlei, do handebol, do futsal, porque
essas equipes estão aí pra nos representar e servir de
exemplo para nossos jovens. Não conheço outra forma
de valorizar uma cidade se não investindo em cultura e
esporte, que traz um retorno gigante em outras muitas
áreas. E falo com convicção que o taubateano voltou
a ter orgulho de falar de onde vem”, acredita.
Equipe volta a quadra em agosto
A próxima competição do Vôlei Taubaté será a Copa
São Paulo, mas o técnico Cézar Douglas ainda não
contará com a equipe completa, por conta de vários
atletas que ainda tem compromissos com a Seleção
Brasileira. “No momento estamos trabalhando muito
a questão física dos jogadores, pois a temporada
será puxada. Começamos a Copa São Paulo sem
o elenco completo, mas com uma equipe preparada
para vencer”, frisa.
O treinador esperar contar com todos os jogadores
até o início de outubro. A estreia do Vôlei Taubaté na
Copa São Paulo será no dia 7 de agosto contra o
Climed/Atibaia, às 20h, no ginásio do Abaeté.
Vôlei Taubaté 2015/2016 = Centrais: Riad,
Deivid, Otávio, Ialisson e Isbel Mesa Levantadores:
Rapha e Pedro Líberos: Felipe e Diego Ponteiros:
Lucarelli, Japa, Ricardo Jr e Lipe Opostos: Gavin
Schmitt e Leozão.
Lays Guerrero

Página 06

Comgás investe R$ 85 milhões na implantação
de gás natural em Campos do Jordão
Divulgação

Carlos Eduardo de Freitas Bréscia,
diretor de Relações Institucionais da Comgás,
durante o pronunciamento oficial

A Prefeitura de Campos do Jordão e a Companhia
de Gás de São Paulo (Comgás) lançaram no final do
mês passado a implantação da rede de distribuição
de gás natural canalizado no município.
A Comgás estima implantar, inicialmente, 31
quilômetros de redes no município. Somando
a interligação posterior, serão 86 km de rede e
um investimento previsto de R$ 85 milhões. As
obras começam na segunda quinzena de agosto e
a primeira fase do projeto deve ser concluída em
agosto de 2016, possibilitando o atendimento com gás
natural canalizado em estabelecimentos residenciais,
comerciais, indústrias e segmento de serviços –
especialmente na hotelaria.

Divulgação

“A chegada do gás
natural canalizado para
Campos do Jordão deve
incentivar a criação de um
eixo de desenvolvimento no
município, que é um polo
turístico, gastronômico e
cultural emblemático para o
Estado de São Paulo e para
o País”, comenta o diretor de
Relações Institucionais da
Comgás, Carlos Eduardo de
Freitas Bréscia.
O atendimento ao
município foi viabilizado a
partir da assinatura do
protocolo de intenções entre
Carlos Eduardo de Freitas Bréscia,
diretor de Relações Institucionais da Comgás,
a Prefeitura de Campos do
com sua equipe durante evento realizado em Campos do Jordão
Jordão e a Comgás, em abril
do ano passado.
setor comercial e de serviços. O carregamento da
De acordo com o prefeito Fred Guidoni, o projeto unidade de abastecimento será feito por caminhões
corrobora com o programa da Prefeitura de buscar específicos. O gás natural será comprimido e
um desenvolvimento sustentável e criar alternativas transportado para Campos do Jordão, onde será
para a geração de emprego. “O gás natural, além de descomprimido e distribuído aos clientes através da
mais barato tem vantagens ambientais. A instalação rede de distribuição.
na cidade trará conforto, economia e cria alternativas
Sobre o gás natural
para o desenvolvimento sustentável atraindo novos
O gás natural é um energético moderno, seguro,
investimentos e gerando prático e mais limpo gerando baixa emissão de
emprego e renda para a poluentes e melhorando sensivelmente as condições
população. Esta parceria ambientais. Dispensando armazenamento no seu local
é muito importante para a de uso, o gás natural pode ser aplicado em diversos
cidade, pois inicia um novo segmentos.
ciclo de desenvolvimento
Nas residências, o uso é indicado para fogão,
em Campos do Jordão”.
aquecedor de água, lareira, churrasqueira, calefação e
P a r a g a r a n t i r a na climatização de ambientes. Já o comércio e setor de
viabilidade do plano, nesta serviços pode utilizar o gás natural em fornos, fogões,
primeira fase, a companhia fritadeiras, climatização e geração de energia. O gás
vai operar com o chamado natural também pode ser utilizado nos veículos, através
“Projeto Estruturante”, que do Gás Natural Veicular (GNV) e nas indústrias.
levará o gás natural a
Sobre a Comgás
Campos do Jordão sem
A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) é a maior
que seja preciso instalar distribuidora de gás natural canalizado do Brasil e atende
um gasoduto interligando a mais de 1,5 milhão de clientes do estado de São Paulo.
rede existente em Taubaté A empresa emprega recursos tecnológicos pioneiros no
à que será construída no desenvolvimento, implantação e gerenciamento das redes
município.
de distribuição e na expansão dos serviços, interligando
O projeto será realizado grandes bacias de gás com o maior mercado consumidor
a partir de uma unidade de do país: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região
abastecimento instalada Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o
próxima à entrada da Vale do Paraíba. A área de concessão da Comgás
cidade. A partir dela, a abrange 177 cidades do estado de São Paulo, que
Comgás construirá a representam aproximadamente 27% do PIB brasileiro
sua rede de distribuição, e mais de 35% do consumo de energia do País.
levando as tubulações Atualmente a companhia possui 12 mil quilômetros de
de gás natural a prédios rede de distribuição em 78 municípios, abastecendo
e conjuntos residenciais, os segmentos industrial, comercial e residencial, além
indústrias e postos de de fornecer gás natural veicular (GNV) e viabilizar
combustíveis, além do projetos de cogeração e climatização.
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O economista Antonio Delfin Netto, ex-ministro da Fazenda,
durante o Fórum de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (FDES), em SJC

Roger Peng, presidente Chery do Brasil e Hamilton Ribeiro (PT),
prefeito de Jacareí, na inauguração do
Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí

Marco Túlio Pellegrini, presidente e CEO da Embraer
Aviação Executiva, apresenta novo jato Legacy 450

Abertura da 18ª Feissecre 2015 - Feira de Tecnologia para Indústrias

Prefeito Marcelo Vaqueli, sua direita a 1ª dama Andréa Vaqueli
e a secretária de Turismo, Cultura e Esportes Marcela Tupinambá,
na abertura oficial da Festa do Bom Jesus de Tremembé

Rodrigo Fiani, diretor Comercial da LG
no lançamento da linha de monitores entre 25 e 34 pol,
com destaque para o modelo Ultrawide 21:9
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Fibria encerra segundo trimestre com novos recordes
A valorização do dólar médio e
a continuidade de uma demanda
positiva por celulose ao longo
do segundo trimestre de 2015,
que permitiu novo anúncio de
aumento para junho de US$ 20
por tonelada no preço da fibra para
todas as regiões, fizeram com que
a Fibria atingisse novos recordes
em seus resultados encerrados
no período. A companhia registrou
receita líquida recorde de R$ 2,309
bilhões, com crescimento de 36%
na comparação com o segundo
trimestre de 2014 e de 16% em
relação ao trimestre anterior. No
acumulado de 12 meses até o
fim de junho, a receita líquida
da companhia somou R$ 8,054
bilhões, montante também recorde
para um período de 12 meses em
toda a história da Fibria.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações) ajustado também é o
maior para um período de 12 meses, acumulando R$
3,682 bilhões até o fim de junho. Somente no segundo
trimestre, o Ebitda ajustado ficou em R$ 1,157 bilhão,
95% superior ao verificado no mesmo intervalo de
2014, batendo outra marca histórica da companhia. Já
a margem Ebitda ficou em 50%, com expansão de 15
pontos percentuais sobre o segundo trimestre do ano
passado, quando registrou margem de 35%.
“A valorização do dólar médio e a manutenção
de uma demanda favorável por celulose no mercado
internacional colaboraram para que a Fibria atingisse
novos patamares em seus resultados trimestrais.
Prova disso são os recordes de receita líquida e
Ebitda da companhia não apenas no período de três
meses, mas também no acumulado de 12 meses até

Divulgação

Vista aérea da fábrica Fibria

o fim de junho. Outra boa notícia foi a distribuição,
em maio, de R$ 149 milhões em dividendos aos
acionistas sobre os resultados obtidos no ano passado,
correspondente a 100% do lucro líquido ajustado, dada
a forte capacidade de geração de caixa da empresa e
seu baixo nível de alavancagem”, afirma o presidente
da Fibria, Marcelo Castelli.
A oscilação do câmbio nos últimos meses também
contribuiu para que a companhia obtivesse resultado
líquido positivo no segundo trimestre. Por ser uma
empresa de natureza exportadora, a Fibria tem mais de
90% da dívida contratada em dólar, e o seu resultado
líquido sofre efeito direto da variação cambial sobre
a dívida. A queda de 3% no dólar de fechamento do
segundo trimestre deste ano impactou positivamente
a conversão do saldo da dívida da Fibria para reais,
colaborando para que a companhia registrasse lucro
líquido de R$ 614 milhões no período.

Maior fabricante mundial de
celulose de eucalipto, a Fibria
produziu no segundo trimestre
1,321 milhão de toneladas de
celulose, com crescimento de 4%
em relação ao mesmo período
do ano passado e aumento de
2% sobre o trimestre anterior. As
vendas somaram 1,282 milhão
de toneladas, representando o
segundo volume mais alto para um
segundo trimestre em toda a história
da companhia.

Sobre a Fibria
Líder mundial na produção de
celulose de eucalipto, a Fibria
é uma empresa que procura
atender, de forma sustentável,
à crescente demanda global por
produtos oriundos da floresta.
Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de
toneladas anuais de celulose, a companhia conta
com unidades industriais localizadas em Aracruz
(ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de
Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em jointventure com a Stora Enso. Em maio de 2015, a
Fibria anunciou a expansão da unidade de Três
Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade
produtiva de 1,75 milhão de toneladas de celulose
por ano. A previsão é que a nova fábrica, que
terá investimentos de aproximadamente R$ 7,7
bilhões (equivalente a cerca de US$ 2,5 bilhões),
comece a operação no quarto trimestre de 2017.
A companhia possui 968 mil hectares de florestas,
sendo 561 mil hectares de florestas plantadas e
342 mil hectares de áreas de preservação e de
conservação ambiental. A celulose produzida pela
Fibria é exportada para mais de 40 países.

ACI Jovem finalizou os Jogos de Negócios 2015

Aconteceu no inicio do mês passado, na Câmara
Municipal de São José dos Campos a Final dos Jogos
de Negócios 2015. O projeto foi criado e desenvolvido
pela Associação Comercial e Industrial de São José
dos Campos, por meio da ACI Jovem. O programa
estudantil durou cerca de quatro meses e ofereceu
experiência profissional para os jovens nas áreas
de gestão, liderança, recursos humanos, logística,
marketing, produção, entre outras aptidões que o
mercado exige.
Divulgação

O evento, que começou por volta das 14h, contou
com a presença do secretário de desenvolvimento
econômico, Sebastião Cavalli, do deputado estadual,
Hélio Nishimoto, do presidente da ACI, Felipe Cury,
do presidente da ACI Jovem, George Zenha, e dos
jurados Mário Celso, Felipe Nunes, Aline César e
Danielle Corga. A cantora e ex-participante do The
Voice, Mariana Mira, também participou da cerimônia
e apresentou um número musical.
Uma dupla representou cada uma das nove escolas
participantes. Depois das apresentações os nomes das
campeãs foram divulgados. A vencedora foi a escola

Monteiro Lobato, o segundo lugar ficou com o colégio
Alpha Lumen, e o terceiro com a Etec (Escola Técnica
Estadual de São Paulo). Os alunos e professores das
três primeiras colocadas ganharam troféus, medalhas
e diversos prêmios.
Divulgação

Divulgação

George Zenha - Presidente da ACI Jovem

Sidney Campos com os participantes do projeto

Felipe Cury durante o evento

