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o Feira de TI da RM Vale

realizou lançamento
do e-condutor

Squitter Soluções em Monitoramento 
Ambiental é destaque na área
da construção civil

Exclusivo: entrevistas mostram
avanços da Faculdade Senai Taubaté

Revista Isto É aponta Pinda como
cidade destaque em desenvolvimento

Divulgação 

Em pleno momento 
de retração nos setores 

produtivos, a Escola 
Senai “Felix Guisard” 

e a Faculdade de 
Tecnologia Senai, 

instaladas em Taubaté, 
têm se destacado na 

busca de inovações que 
atendam às necessidades 

dos empresários. Na 
atualidade, quando a 

robotização de empresas 
elimina postos de 

trabalho, o Senai/Taubaté 
é visto como o melhor 

parceiro dos setores 
produtivos, quando se faz 

necessária  a presença 
de mão de obra altamente 

especializada.

PÁGINA 04 e 05

Com recorde de 
produção, Novelis 

evita discutir
aumento de salário

 Os trabalhadores da Novelis fizeram uma 
paralisação no início deste mês pela Campanha 
Salarial. O atraso de turno foi feito para pressionar 
a direção da fábrica a discutir o aumento salarial na 
unidade.

PÁGINA 03Rubens Fernandes, secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Pinda, e o prefeito Vito Ardito Lerario, durante ato de premiação

Pindamonhangaba 
está entre as melhores 
cidades brasileiras. É isto 
o que diz o ranking “As 
Melhores Cidades do Brasil”, 
promovido pela Revista Isto 
É e a Austin Rating sobre o 
nível de desenvolvimento 
socioeconômico dos 5.565 
municípios brasileiros, e que 
proporcionou à cidade o 
prêmio em várias categorias 
analisadas.          PÁGINA 08

Carlos Marcelo

Fernando Manoel Gonçalves,
diretor da Faculdade Senai/Taubaté
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Mestres que inspiram
Minha paixão pela banda Supertramp, ainda 

quando garoto, levou-me a apreciar um instrumento 
musical em particular: o saxofone. Tanto que decidi 
comprar um, usado mesmo, a partir de anúncios 
classificados de um jornal, num tempo em que a 
internet ainda engatinhava em nosso país. 

Então, busquei um instrutor e passei a tomar aulas 
periódicas com a expectativa de, um dia, tocar “The 
Logical Song”. Mas para atingir este estágio, descobri 
que teria que aprender escalas musicais, além de ler 
partituras.

Meses se passaram e, frustrado, descobri-me 
absolutamente desprovido de talento musical. 
Olhar para um pentagrama com suas claves de sol, 
semibreves, colcheias, bemóis e sustenidos era um 
atestado de ignorância plena. Era o mesmo que 
vislumbrar a fórmula do tolueno sem entender nada 
de química orgânica.

Resignado, no auge de minha adolescência, 
aposentei meu sonho. E, desde então, o sax passou 
a ser um mero adorno. Aproveitando sua beleza 
estética, passei a afixá-lo na parede de escritórios e, 
mais tarde, na sala de estar de minha casa. 

Quase duas décadas depois, numa daquelas 
fases da vida que decorrem de uma crise existencial, 
experimentei o meu “momento da virada”. 
Dentre diversas deliberações, estabeleci 
como meta aprender a tocar ao menos 
uma canção que fosse com o instrumento.

Foi quando conheci Alexandre 
Pena, um jovem professor que, de tão 
apaixonado por música, desenvolveu seu 
próprio método. E ele, com ponderação 
e tolerância, fez-me compreender que 
eu poderia não ter talento musical, mas 
tinha inteligência musical suficiente para 
aprender a tocar saxofone. Escala por 

escala, acorde por acorde, rompi o bloqueio mental 
que se instalara e aprendi a apreciar a música e a 
estudá-la rotineiramente.

Dizem os dicionários que professor é aquele que 
professa, seja uma crença ou uma religião. E você só 
pode professar algo em que acredita, confia e segue...

Shakespeare, por sua vez, dizia que “heróis são 
pessoas que fizeram o que era necessário, arcando 
com as consequências”.

Quando elegemos um guru, e muitos professores 
assumem este papel, em verdade estamos vislumbrando 
um herói, que ao longo de toda uma trajetória de erros 
e acertos pavimentou uma trilha pela qual o aprendiz 
transita com segurança e conforto.

O tempo passa e cada um de nós também 
abre clarões por entre a mata. E nos descobrimos 
igualmente como heróis, em especial quando 
dispostos a arcar com as consequências.

Como educadores, esta é nossa maior e talvez 
única missão: inspirar nossos alunos. Ajudá-los a 
se descobrirem, a desenvolverem suas múltiplas 
inteligências. Trabalhar habilidades técnicas, mas 
também comportamentais e valorativas. Proporcionar-
lhes a oportunidade de caminhar pelo chão batido ou 
asfaltado de terrenos abertos e sinalizados pelo prazer 

ou pela dor de nossas experiências.
Muitos já devem ter sido os alunos 

que capitularam em seus anseios, 
expectativas e sonhos por conta de 
maus mestres que, consciente ou 
inconscientemente, regaram sementes 
com fel ou as lançaram em terreno 
infértil. Mas, felizmente, há também 
aqueles que promoveram o entusiasmo 
e despertaram vocações. Porque a vida 
de um professor se prolonga em outras 
vidas.

Tom Coelho é educador, palestrante em temas sobre gestão de pessoas e negócios, escritor com artigos 
publicados em 17 países e autor de oito livros. Contato: tomcoelho@tomcoelho.com.br. Visite: www.tomcoelho.
com.br e www.setevidas.com.br.

Montadora chinesa Sany
lança segunda fábrica na RMVale

A Multinacional Chinesa Sany anunciou nesta 
segunda-feira (28) o início das obras de sua segunda 
fábrica no país, agora na cidade de Jacareí. A 
montadora conta atualmente com um pólo em São José 
dos Campos. Para marcar este começo das obras foi 
lançada a pedra fundamental, marco para a construção, 
que tem o prazo de um ano para sua conclusão.

No lançamento da pedra fundamental participaram 
o Sócio-Fundador da Sany – Jinhua Yuan, Vice-
Governador da província chinesa de Hunan – Chen 
Zhaoxiong, Deputado Federal paulista – Paulo 
Teixeira, Prefeito de Jacareí – Hamilton Ribeiro Mota, 
representando o Vice-Governador de São Paulo a 

Secretária de Desenvolvimento – Ana Cristina Abreu 
e o Vice-Cônsul Geral da China no Estado de São 
Paulo - Baoxiang Cheng. A nova filial terá capacidade 
de produção de 2.000 máquinas e gerar mais 200 
vagas de empregos diretos.

De acordo com Diretor Comercial - Elton Wu, a 
intenção da Sany é nacionalizar sua produção, utilizar 
todo materiais e tecnologias fornecidas por fabricantes 
brasileiros. “A Sany vem para Jacareí para aumentar 
sua produção, pois, nas Olímpiadas de 2016 e outros 
projetos de construções sejam utilizadas cada vez mais 
as máquinas chinesas”, conta Jinhua Yuan – sócio-
fundador da montadora.

Demissão em Massa
Foi divulgada neste mês a informação de que 

a indústria paulista fechou 18,5 mil vagas na 
passagem de agosto para setembro, registrando 
um saldo negativo de 0,94% no mês e ainda que em 
nove meses iniciais de 2015, o setor demitiu 138 mil 
trabalhadores, superando o patamar de doze meses 
do ano de 2014, quando foram encerrados 128 mil 
postos de trabalho.

Os números foram relatados pelo Departamento 
de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), que 
elabora a Pesquisa de Nível de Emprego do Estado 
de São Paulo, divulgada pela Fiesp e pelo Ciesp. A 
pesquisa de setembro traz ainda um fato inédito: é a 
primeira vez que todas as 36 regiões de São Paulo 
registram queda na variação acumulada do ano.

O setor divulgou também uma previsão muito 
ruim para fechar o ano de 2015: a indústria paulista 
deve encerrar 2015 com um saldo negativo de 250 
mil empregos.

Vale do Paraíba
Segundo os números cerca de 30% das 

demissões de setembro foram concentradas 
na região metropolitana do Vale do Paraíba. As 
indústrias do Vale acumulam perda de 6.400 
empregos nos nove primeiros meses deste ano, 
número superior a todos os cortes registrados em 
2014, quando foi registrado um saldo de 4.800 
vagas.

O pior desempenho ficou com as 28 cidades da 
regional do Ciesp de Taubaté, que fecharam 550 
empregos em setembro e acumulam corte de 4.800 
postos neste ano, em nove meses, o que significa 
dizer que trata-se do sexto mês consecutivo de 
queda no nível de emprego em Taubaté.

Já a regional de São José dos Campos, composta 
por oito cidades, registrou saldo negativo de 400 
empregos em setembro e perda de 1.200 postos no 
acumulado do ano.

Jacareí ficou com saldo negativo de 100 vagas 
em setembro nas três cidades que fazem parte 
da regional. No ano, os municípios cortaram 350 
empregos. 

Quem mais cortou vagas na região foram 
os setores de veículos e autopeças, produtos 
de minerais não-metálicos e equipamentos de 
informática e eletrônicos.

Portanto, devemos fechar o ano com o pior 
índice das últimas décadas. Fechando o emprego na 
indústria todos os setores são diretamente afetados, 
como uma avassaladora bola de neve no mercado 
econômico.

Tom Coelho, palestrante

Divulgação
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Com recorde de produção, Novelis 
evita discutir aumento de salário

Paralisação cobra proposta justa 
para a realidade da empresa

Marcelo -Pepeo

Feira de TI da RM Vale 
realizou lançamento 

do e-condutor
A segunda edição da Feira de Tecnologia 

e Inovação da RM Vale, realizada no Parque 
Tecnológico neste mês contou com o lançamento 
do projeto e-condutor, criado por Daniel Gil 
Monteiro de Faria, Diretor da Engtelco. O projeto 
foi desenvolvido depois de um estudo aprofundado 
nesta questão de aprimorar a qualidade dos 
condutores de veículos e dar mais segurança para 
a sociedade em geral.

A Engtelco em parceria com as empresas, 
também instaladas no Parque Tecnológico: RSD 
Desenvolvimento e Tecnologia e a Conexão 
Local apresentaram esta solução inteligente que 
emprega a tecnologia para diminuir as mortes no 
trânsito e tirar o Brasil desta incômoda posição de 
ser o campeão no número de mortes no trânsito.

Na Feira da RM Vale foi apresentada a versão 
final do simulador e Daniel Gil acredita que até o 
final do ano obtenha a homologação do DETRAN 
para no início de 2016 colocar o produto no 
mercado. “É um projeto que irá me trazer muita 
realização, pois estou certo que ele vem atender a 
uma necessidade urgente da sociedade brasileira. 
Hoje vivemos em um clima de  tensão nas ruas, 
pois a inconsequência e o despreparo coloca a 
vida em risco constantemente, tanto dos motoristas 
quanto dos pedestres.” Afirma Daniel Gil.

 Os trabalhadores 
da Novelis f izeram 
u m a  p a r a l i s a ç ã o 
no início deste mês 
p e l a  C a m p a n h a 
Salar ia l .  O at raso 
de  t u rno  f o i  f e i t o 
para  press ionar  a 
direção da fábrica a 
discutir o aumento 
salarial na unidade.

O Sindicato dos 
M e t a l ú r g i c o s  d e 
Pindamonhangaba-
CUT chegou a ter 
reuniões com a empresa, mas ela está relutante 
em discut i r  salár io enquanto não ocorrer o 
encerramento por completo da negociação 
entre a bancada patronal do Grupo 8 (trefilação, 
laminação,  entre outros)  e a FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos Metalúr-gicos da 
CUT/SP).

Até  o  momento,  a  bancada pat rona l  do 
Grupo 8 aceitou pagar o reajuste da inflação, 
de 9,88%, de forma parcelada.

Segundo  o  s ec re t á r i o  de  F i nanças  do 
sindicato, Sérgio da Silva, dirigente sindical 

na Novel is,  a fábr ica tem boa demanda de 
produção. “A previsão que a fábrica tem é de 
continuar batendo recorde de produção. Falar 
de crise aqui não tem o menor cabimento. Não 
adianta ficar evitando negociar agora pra ganhar 
tempo. Os trabalhadores exigem uma proposta 
justa para a realidade da fábrica”, disse.

A  N o v e l i s  e m p r e g a  c e r c a  d e  1 . 1 0 0 
t raba lhadores  na  p rodução  de  chapas  de 
alumínio e até o fechamento desta edição as 
partes ainda não haviam chegado a um acordo.
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Vale Empresarial entrevista Fernando Gonçalves,
diretor da Faculdade Senai /Taubaté

avanços tecnológicos.

5) Vale empresarial: essa capacitação técnica será 
ampla, envolvendo vários segmentos produtivos?

Fernando Gonçalves - Sim! Nós vamos ofertar 
em cada linha tecnológica da nossa escola, ou seja, 
na área de usinagem, na área de CMC, na área de 
eletroeletrônica, na área de eletricidade predial, na 
área de calderaria, soldagem, automotiva, enfim, em 
cada linha técnica da escola nós vamos oferecer um 
ou dois cursos que sejam de aperfeiçoamento. Então, 
aquelas pessoas que já estudaram conosco, que já 
fizeram o seu itinerário formativo, vão poder retornar 
e se tiver interesse em se aperfeiçoar mais.

6) Vale empresarial: então vamos lá, cite-nos 
um setor e como é feita a oferta para a empresa?

Fernando Gonçalves - Na linha da Formação 
Inicial e Continuada para atendimento às empresas, 
estamos criando atendimentos em diversas áreas 
tecnológicas. Hoje, o SENAI Taubaté possui pessoal 
para atender o mercado e ir até as indústrias e ofertar 
esses cursos. Com a criação desses núcleos, temos 
14 ou 15 pessoas especializadas em diferentes áreas 
tecnológicas, prontos para visitar e atender seu nicho 
de mercado. Por exemplo, um profissional da área 
de vestuário irá visitar as empresas desse segmento 
e fomentar a criação de cursos e programas de 
treinamento.

7) Vale empresarial:  e outras linhas de serviços? 
Quais áreas poderão receber esse incremento?

Fernando Gonçalves - O profissional da área 
de mecânica automotiva, por exemplo, vai visitar 
oficinas, centros automotivos, concessionárias, e 
verificar o tipo de necessidade de mão de obra ou 
outra exigência específica daquele setor. Nós vamos 
ofertar programas para atender essas necessidades. 
Da mesma maneira para a área de desenho, quais as 
técnicas mais utilizadas? Quais softwares estão sendo 
mais utilizados? O AutoCad, Catia, MS Project? O 
profissional vai buscar a melhor técnica e tecnologia 
para atender a essa demanda. Na área de caldeiraria, 
solda, alimentos, também, o profissional vai visitar 
padarias, restaurantes, indústrias de alimentos e 
verificar que tipo de profissional essas empresas estão 
precisando. E o SENAI vai formar.

8) Vale empresarial: obviamente, a inovação 
tecnológica é a melhor aposta sempre?

Fernando Gonçalves - Exatamente! É uma 
linha de contra-ataque à crise com o intuito sempre 
de ofertar mão de obra que vá resultar em melhoria 
da produtividade. Em todas as áreas, vamos estar 

atualizados com as mais novas tecnologias, seja na 
Formação Inicial e Continuada, no Atendimento à 
Empresa, na Aprendizagem Industrial, na Faculdade 
com a Pós e nos Cursos Técnicos. O mercado inventa 
uma peça, um equipamento, a gente vai buscar 
o conhecimento e se aprofundar dentro daquela 
inovação. Atualmente, temos a prototipagem e já 
trabalhamos até com design!

9) Vale empresarial: e outras linhas de serviços? 
Quais áreas poderão receber esse incremento? 

Fernando Gonçalves - Vai ter pessoa voltada para 
a área de mecânica automotiva, e então ele vai visitar 
as oficias, os centros automotivos, as concessionárias, 
e verificar o tipo de dificuldade de mão de obra ou numa 
área específica daquele setor. E nós vamos ofertar 
programas para atender essa necessidade.

Vai ter pessoa na área de desenho. Quais são os 
desenhos que são utilizados? O desenho AutoCad, 
Catia, MS Project, e outros tipos de softwares que mais 
estão sendo utilizados no mercado regional. Então, ele 
vai sair e buscar, ou então em outras áreas (engenharia 
civil, elétrica). E aí vai ter o profissional de calderaria, 
vai ter o profissional na área de solda, na área de 
alimentos, com profissional que vai visitar padarias, 
restaurante, indústria de alimentos, pra verificar que 
tipo de profissional essas empresas estão precisando. 
E a gente vai formar.

10) Vale empresarial: Se uma empresa precisar 
de um profissional que ainda não existe no 
mercado regional, como fazer?

Fernando Gonçalves - Eu costumo dizer o 
seguinte: Não tem limite para a formação profissional! 
Se alguma empresa quiser  se instalar na nossa região 
e quiser preparar a mão de obra, se eu não tiver aqui 
no Senai de Taubaté, eu busco em outra unidade que 
tenha esse profissional capacidade, busco até mesmo 
fora do estado de São Paulo.

Vale empresarial: Deixe uma mensagem para 
o trabalhador, profissional de qualquer área que 
precisa coqnuistar seu lugar no mercado.

Fernando Gonçalves - Uma mensagem que a 
gente sempre passa para as pessoas é que, mesmo no 
tempo de crise, a gente nunca pode deixar de estudar, 
de se atualizar e de se especializar, principalmente. A 
tendência do mercado é um espaço para o especialista, 
e todo o especialista tem que buscar o seu diferencial. 
Se você não estiver trabalhando, busque cursos, e 
se não puder pagar, busque as instituições, busque 
parcerias, faça permutas. O conhecimento é algo que 
você adquire e nunca ninguém vai tirar isso de você!

ocimar Barbosa /AgoraVale

Confira a entrevista

Em pleno momento de retração nos setores produtivos, a Escola Senai “Felix Guisard” e a Faculdade 
de Tecnologia Senai, instaladas em Taubaté, têm se destacado na busca de inovações que atendam às 
necessidades dos empresários. Na atualidade, quando a robotização de empresas elimina postos de trabalho, 
o Senai/Taubaté é visto como o melhor parceiro dos setores produtivos, quando se faz necessária  a presença 
de mão de obra altamente especializada. O Jornal Vale Empresarial entrevista o diretor da tradicional escola, 
Fernando Manoel Gonçalves que fez um relato de todas as atividades e avanços da instituição no atendimento 
à demanda de especialistas. Fundada em 1943, a escola Senai “Félix Guisard” já forneceu ao mercado de 
trabalho muitas gerações de profissionais em diversos segmentos.

“historicamente, nos tempos de crises é que nascem
as melhores inovações e os maiores avanços tecnológicos”

Fernando Manoel Gonçalves,
diretor da Faculdade Senai/Taubaté
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1) Vale empresarial:  Como é produzir 
profissionais para um mercado que experimenta 
retração em sua produtividade?

Fernando Gonçalves - Nós, brasileiros, estamos 
vivenciando uma crise em diversos aspectos: 
econômica, moral e ética. O Sistema S, particularmente 
o SENAI, desde seu nascimento em 1942, trabalha em 
prol de atender às necessidades do mercado.  Estamos 
presenciando um momento em que muitas pessoas 
estão sendo demitidas, onde as pessoas precisam 
manter ou buscar uma vaga no mercado de trabalho. 
A questão é: como a indústria vai gerar esse emprego? 
Influenciar a demanda é difícil, mas qualificar e preparar 
a mão de obra é possível e é o nosso papel.

2) Vale empresarial: Qual seria a fórmula para 
transformar crise em oportunidade?

Fernando Gonçalves - Historicamente, em tempos 
de crises é que nascem as melhores inovações e os 
maiores avanços tecnológicos. A gente tem percebido 
essa crise e estamos tentando transformá-la em uma 
oportunidade em diversas áreas. Por exemplo, na área 
da aprendizagem industrial: nós temos feito contatos 
com as empresas que necessitam dessa linha de 
serviço e estamos nos colocando à disposição para 
até criar programas que atendam a necessidade 
daquela empresa. Muitas empresas têm demitido 
mas elas também precisam ter uma renovação em 
seu quadro. Então, uma grande oportunidade é com 
o desenvolvimento da aprendizagem industrial.

3) Vale empresarial: Nos fale um pouco das 
novidades oferecidas pelo SeNAI Taubaté?

Fernando Gonçalves - No Superior, vamos 
oferecer à comunidade um curso de Pós-graduação 
adequado à demanda da nossa região. Estão sendo 
feitas pesquisas junto às indústrias para oferecer cursos 
que atendam às necessidades das empresas do Vale 
do Paraíba, e que forneçam a elas pessoas com o 
conhecimento técnico necessário para alavancar o 
desenvolvimento dessas organizações. Nós sabemos 
que principalmente em tempos de crise, as empresas 
têm que inovar e criar.

4) Vale empresarial: Como deve funcionar essa 
parceria escola / empresa?

Fernando Gonçalves - As empresas já estão 
sinalizando sobre quais as linhas que deveremos 
atuar. Na Formação Continuada, estamos trabalhando 
com duas frentes: os cursos desenvolvidos na Escola 
e os desenvolvidos na Empresa. Especificamente 
nos cursos que acontecem na Escola vamos oferecer 
modalidades mais voltadas ao aperfeiçoamento, a 
uma formação mais técnica, e em conformidade aos 



Carlos Marcelo

Julio César dos Santos, responsável
pelo ensino superior da Faculdade Senai

Regis Carlo de Oliveira Victor, coordenador do 
FIC (Formação Inicial e Continuada)

AgoraVale
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Capacitação é o diferencial, diz coordenador
de formação continuada do Senai-Taubaté 

Curso de pós-graduação confirma
vocação de vanguarda do  Senai-Taubaté

Cursos rápidos, de curta duração, normalmente durante a semana, à noite e durante aos sábados, 
podem ser de grande valia para profissionais que pretendem ficar preparados  para o mercado

Relacionamento com Indústria
Senai vai até as empresas para conhecer necessidades específicas

Carlos Marcelo

Com a indústria enfrentando dificuldades, a Escola 
Senai “Felix Guisard”  tem buscado alternativas para 
atender a população e o mercado de trabalho de 
Taubaté e região. Uma delas  são cursos rápidos, de 
curta duração, que acontecem na  unidade escolar, 
normalmente durante a semana, à noite e durante 
aos sábados.  Eventualmente, de acordo com a 
necessidade da população, os cursos são ministrados 
no período da manhã e no período da tarde.

Para Regis Carlo de Oliveira Victor, coordenador 
do FIC (Formação Inicial e Continuada), todos os 
cursos são alinhados com a demanda de mercado. 
“O que acontece hoje é que a indústria está passando 
por uma certa dificuldade, e esta demanda está 
um pouco mais específica. O que a gente está 

pensando para o início do ano que vem: convidar 
todos os nossos  alunos a entrar o site do Senai, 
procurar o Senai, porque a ideia é, dentro de cada 
área tecnológica, a gente estar criando cursos de 
especialização.”

De acordo com o coordenador, aquele aluno que 
fez curso de especialização na área metalmecânica 
pode dar sequência nesse itinerário de especialização 
profissional fazendo um curso de especialização 
nesta área, usando como pré-requisitos os conteúdos 
e a capacitação adquirida nos cursos de qualificação. 
O mesmo vale para aqueles alunos que fizeram 
os cursos de aperfeiçoamento, que em cada uma 
das suas áreas terá esses mais específicos, mais 
aprofundado e com mais tecnologia.

“A gente tem como entendimento que é nesse 
período em que a indústria está um pouquinho 
retraída que a capacitação é o grande diferencial 
. Então, o Senai está de portas abertas, está 
entendendo esse momento, e mais do que nunca, 
entendemos que esse é o momento para que o aluno 
venha procurar a escola. Aquele que está empregado 
conseguir um pouco mais de qualificação e aquele 
que está desempregado conseguir sua qualificação 
para o mercado de trabalho. E o Senai,  com certeza, 
é parceiro neste momento.”, concluiu Régis.

Uma escola de vanguarda, essa é a visão do 
professor Julio César dos Santos, responsável pelo 
ensino superior da Faculdade Senai, ao comentar a 
implantação do curso de pós-graduação. Segundo ele, 
a escola sempre teve essa preocupação e vocação 
desde os primeiros passos dados na década de 40, 
inicialmente com o ensino profissionalizante. “Veio 
numa crescente, sempre procurando se inovar. 
Inicialmente veio a educação profissional básica, que a 
nossa população não tinha até então. A nossa indústria 
era insipiente, praticamente não existia nessa época, 
então o Senai se preocupou em ensinar os ofícios 
básicos, ofícios que existem até hoje.”

Uma parte da história de Taubaté está escrita 
com a existência do Senai, e com o passar do 

A indústria é o parceiro natural e o Senai é um braço da indústria
tempo, os ciclos da inovação tecnológica fez com 
que a instituição também buscasse aprimoramento. 
“A escola foi aumentando essa condição, passando 
para a capacitação técnica. E hoje nós temos aqui a 
capacitação tecnológica em nível superior e estamos 
dando um passo adiante que é começar uma nova era 
com a capacitação em pós-graduação, que a gente 
deve estar dando início no começo de 2016.”, disse.

Santos salienta que, por estarem o curso e a área 
de atuação voltados para a fabricação mecânica, 
inicialmente a pós-graduação deverá ser centralizada 
exatamente nesta área de fabricação, com foco na área 
de usinagem de materiais. “A coisa é muito dinâmica 
e as tecnologias vão mudando. Nós vivemos uma 
situação muito delicada em nosso país com a situação 
econômica e as empresas precisam de profissionais, 
de uma forma muito pontuais. Precisamos trabalhar 
cada vez mais forte na formação de profissionais que 
resolvam o problema das empresas.” 

Outros parceiros - A indústria é o parceiro natural 

e o Senai é um braço da indústria. Embora seja  forte 
a retração industrial, como acontece com a indústria 
automobilística que vem passando por momento 
adverso, o setor produtivo conta, por outro lado, com 
a estabilidade de empresas de pequeno e médio porte 
que estão conseguindo sobreviver e se alinhar. De 
acordo com o responsável pelo ensino superior do 
Senai, a escola também tem sido fundamental para 
atender a diversificação dos ramos de atividade.

10ª turma - O curso de graduação da Faculdade 
Senai é de seis semestres e envolve uma única 
turma, contando com aproximadamente 200 alunos 
matriculados. No final do ano haverá a formatura 
da 10ª turma. “Temos um corpo docente bastante 
privilegiado, formado em grande parte por mestres e 
doutores, bastante focados em sua área de atuação. 
Essa pós-graduação é uma inovação no Senai.SP.  
Estamos trazendo essa inovação para essa instituição 
séria e assim acrescentar qualidade profissional para 
a região.”, concluiu Julio César.

Sabrina Simões M. Serapião,  coordenadora de 
Relacionamento com a Indústria

O relacionamento entre escola Senai e empresas 
precisa de agentes capacitados e bem treinados e 
em Taubaté, esse contato direto com as empresas é 
desenvolvido por Sabrina Simões Machado Serapião 
– coordenadora de Relacionamento com a Indústria. 
Segundo ela, é preciso que haja sinergia para entender 
quais são as reais necessidades das empresas, seja 
qualificação, treinamento dos funcionários, pra atuação 
nos postos de trabalho lá ou para futuras posições lá 
dentro.

Alem dos treinamentos que são mais corriqueiros 
na área de segurança no trabalho, Sabrina é envolvida 
em outras áreas  de trabalho, como qualificação, 

aperfeiçoamento. “Tudo o que a empresa precisar, 
não só treinamento, mas também serviços como 
consultorias, assessorias, serviços laboratoriais, a  
gente coloca o Senai-Taubaté e a rede do Senai.SP  
à disposição das empresas”, disse ela.

Demandas diferente -  Segundo a coordenadora, 
o Senai possui um rol de alguns  treinamentos que 
já estão formatados pela gerência de educação, 
mas a escola mantém-se aberta  também a realizar 
treinamentos específicos, de acordo com a realidade 
de cada empresa e customizados especialmente pra 
elas. “Atualmente nós contamos com três pessoas 
em nosso setor de relacionamento com a indústria, e 

agora nós estamos com o novo projeto, com o núcleo 
de atendimento em áreas específicas, e aí, ao invés 
de três, nós teremos 12 pessoas atuando nas mais 
diversas áreas. “

A intenção do novo projeto do Senai-Taubaté é 
abranger um  número cada vez  maior de empresas 
em diferente segmentos.

escola possui um rol de alguns  treinamentos que já estão formatados pela gerência de educação,
mas a escola mantém-se aberta  também a realizar treinamentos específicos

Carlos Marcelo
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Destaque Empresarial:

Squitter Soluções em Monitoramento Ambiental é
destaque na área da construção civil

O grande número de construções nas cidades 
traz à tona a questão do conforto térmico no 
âmbito arquitetônico, sendo este entendido 
como tudo o que proporc iona bem-estar  e 
produtividade, à saúde física e á mental.

O papel da meteorologia nas construções se 
faz claro quando levamos em conta esse quesito. 
Para entendermos como as construções nos 
influenciam, torna-se necessário conhecer os 
fatores externos, que afetam a região em que 
essas edificações estão estabelecidas, que são 
condições naturais como ventos, temperatura, 
pressão, precipitação, entre outras.

Por exemplo, a ventilação dos locais habitados 
é necessária para a manutenção das condições 
de higiene, para proporcionar conforto térmico 
nos meses de verão e para resfriar os espaços 
internos do edifício, por meio das trocas térmicas 
entre o ar e as paredes. Assim, a circulação 
de ar  é  in f luenciada por  fa tores externos, 

tais como a posição dos edifícios e espaços 
abertos vizinhos; a localização e orientação da 
edificação; características do vento na região; 
diferença de temperatura interna e externa, 
tamanho e tipo das aberturas por onde o vento 
entra e sai da edificação.

Nas  cons t ruções  que  não  possuem ar -
condicionado o conforto térmico pode se dar 
pelo aproveitamento das brisas. Nos prédios 
com sistema de ventilação cruzada, o ar frio 
entrará pelas aberturas baixas, empurrando o 
ar quente para as saídas na parte mais alta. A 
abertura de entrada das janelas e portas deve 
ser o mais frontal possível ao vento para um 
maior aproveitamento deste.

Outro exemplo é a radiação solar, variável 
meteoro lógica que mais inf luencia o ganho 
térmico nas edificações. No verão, a insolação é 
uma importante causa de desconforto térmico em 
prédios. Para a situação de inverno, pode-se buscar 

o aproveitamento máximo da insolação também 
com o uso de materiais de grande capacidade de 
reter o calor por mais tempo, para então suavizar 
as variações de temperatura exterior.

Portanto, é fundamental uma análise prévia 
dos fatores meteorológicos de uma região, 
incluindo, assim, a meteorologia dentro do 
planejamento de pequenas a grandes obras. 
Utilizando o que a natureza nos oferece, seja 
a ventilação como o aquecimento natural, entre 
outros, é possível economizar com gastos de 
equipamentos específicos e com material extra, 
e obter os melhores resultados.

Destaque 
A Squ i t te r  So luções em Moni to ramento 

Ambiental é uma empresa 100% brasileira que 
atua no âmbito nacional no desenvolvimento e 
fabricação de equipamentos de monitoramento 
au tomát i co ,  p r i nc ipa lmen te  nas  á reas  de 
Meteorologia, Hidrologia e Agrometeorologia. 
Conheça mais sobre a Squitter Soluções em 
Monitoramento Ambiental  acessando o si te 
http://www.squitter.com.br.

A empresa está localizada em São José dos 
Campos à rua Aparecida do Norte, nº 151, Vila 
Nova Conceição, e atende pelo telefone (12) 
3923-5522.
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Rodrigo Beringhs, Aline Quinsan Beringhs,
Luana Camarah, Cassiano Marcos e Michelli Novikoff  

curtindo a Balada Night Of  Rock no Opera Mix

Biro Biro, ex-jogador do Corinthians  e Carlinhos de 
Almeida, prefeito de São José na inauguração dos 
espaços da ADC Urban no Estádio Martins Pereira

Eliana Godoy, Fafá de Belém e Bruno Ferraresso,
no encerramento do Festival da Primavera em Pinda

Diretor do Parque Tecnológico Marco Antonio Paupp , Márcio França Vice-governador 
do Estado de SP e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico Ciência 

Tecnologia e Inovação e do Diretor Executivo do Cecompi Marcelo Safadi na 
inauguração CECOMPI em São José dos Campos

Equipe Dokar Veículos no Volkswagen Experience 2015

Mauro da Geralis Seguros e José Albertino CIESP 
durante evento em homenagem ao Dia da Secretária

no Hotel Olavo Bilac

Vice-Cônsul Geral da China no Estado de São Paulo - Baoxiang Cheng, Prefeito de 
Jacareí – Hamilton Ribeiro Mota, Vice-Governador da província chinesa de Hunan 

– Chen Zhaoxiong, representando o Vice-Governador de São Paulo a Secretaria de 
Desenvolvimento – Ana Cristina Abreu e o Sócio-Fundador da Sany – Jinhua Yuan
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Prefeitura Municipal investe em desenvolvimento e
Pindamonhangaba fica entre as melhores cidades do Brasil

Pindamonhangaba está ent re as 
melhores cidades brasileiras. É isto o 
que diz o ranking “As Melhores Cidades 
do Brasil”, promovido pela Revista Isto 
É e a Austin Rating sobre o nível de 
desenvolvimento socioeconômico dos 
5.565 municípios brasi le i ros,  e que 
proporcionou à cidade o prêmio em 
várias categorias analisadas.

O prêmio visa uma contribuição para 
o país através de um mapeamento. O 
ranking foi originado através do Índice 
de Inclusão Social e Digital (IISD) e 
foi calculado com base em indicadores 
extraídos de fontes primárias, como 
o  Ins t i tu to  Bras i le i ro  de Geogra f ia 
e Estat íst ica ( IBGE),  Secretar ia do 
Tesouro Nacional (STN), Ministério do 
Desenvolvimento, entre outros.

As categorias da premiação foram divididas 
em quatro pilares, sendo elas a de Indicadores 
F isca is /Sustentab i l idade F inance i ra ,  onde 
Pindamonhangaba ficou em 39º lugar, Indicadores 
Econômicos/Padrão de Vida e Comércio Exterior 
(em 24º lugar), Indicadores Sociais e por fim, 
Indicadores Digitais. No ranking geral, entre as 
cidades de porte médio, Pindamonhangaba ficou 
em 21º lugar.

A premiação vem em um momento de forte 
desenvolvimento da cidade, que nos últimos 
t rês  anos ,  vem recebendo  vá r ios  e  rea is 
investimentos, como a instalação do shopping, 
do Tenda Atacado, de cinco novos hotéis – que 
gera o turismo de negócios -, além de novas 
indústr ias,  obras dos governos estadual  e 
federal e investimentos da própria prefeitura 

em praticamente todos os bairros 
da cidade.

“ E s t e  p r ê m i o  r e c o n h e c e  o 
momento de grande desenvolvimento 
pelo qual Pindamonhangaba vem 
passando, com a retomada de obras, 
novos invest imentos e a procura 
cada vez maior por parte de turistas 
e empresários”, afirmou o prefeito 
de Pindamonhangaba, que recebeu 
a  p remiação  jun tamen te  com o 
sec re tá r i o  de  Desenvo l v imen to 
Econômico da cidade.

A Austin Rating é uma agência 
classif icadora de risco de crédito 
de origem brasileira e atua há 25 
anos no país. Foi a primeira empresa 
nac iona l  a  conceder  ra t ings  no 
Brasil.

Vale destacar que como foi concebido a partir 
de dados oficiais, o prêmio é uma chancela e um 
selo de qualidade das boas administrações do país.

De acordo com a pesquisa, desenvolvida por 
uma das revistas mais conceituadas do país, a 
inclusão digital e a qualidade de vida são fatores 
primordiais para tornar as cidades brasileiras 
mais amigáveis e prósperas, consequentemente 
mais atrativas a novos investimentos.

Vito Ardito Lerário, prefeito de Pinda
 concede entrevista à revista Isto É

Divulgação


